Acta Ple 6/2018
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EN DATA 30 D’OCTUBRE DE 2018.
A Gandesa, sent les 22:00 h del dia 30 d’octubre de 2018, a la Sala de
Sessions de la Casa Consistorial, es reuneixen els membres de la Corporació
Municipal que es relacionen a continuació, convocats prèviament pel Sr.
Alcalde-President, a fi de celebrar sessió plenària de caràcter ordinari:
-President: Sr. Carles Luz Muñoz, Alcalde.
Regidors:
-Sr. Sergi Portolés Jardí
-Sra. Maria Teresa Aubà Bases
-Sr. Pere Royo Pedrola
-Sr. José Antonio Isern Delgado
-Sra. Maria Fernanda Serres Montaña
-Sra. Montserrat Mateu Amades
Secretària: Sra. Yolanda Sas Laudo.
Van excusar la seva assistència els Regidors Municipals:
-Sr. Miquel Aubà Fleix
-Sr. Ramon Lluís Vidal
-Sra. Sandra Mañà Hostau
El Regidor Sr. Carlos Ruiz Félez es va incorporar a la sessió més tard.
El Sr. Alcalde,
desprès de comprovar l’existència del quòrum necessari,
disposa el començament de la sessió, amb el tractament dels assumptes
inclosos a l’ordre del dia.
De conformitat amb el que determinen els articles 110 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, Funcionament i
Règim Jurídic dels Ens Locals i disposicions concordants, es transcriuen a
continuació els acords adoptats:
Assumptes de caràcter general:
1)
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Aprovació si s’escau de l’acta de la sessió plenària de data 23
d’agost de 2018 i esmena de l’acta de la sessió plenària de
27/03/2018.

a) Acta sessió extraordinària 5/2018, de 23 d’agost de 2018.
Feta avinent l’acta de la sessió extraordinària celebrada per l’Ajuntament Ple
en data 23 d’agost de 2018;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
-Aprovar l’acta de la sessió extraordinària celebrada per l’Ajuntament Ple en
data 23 d’agost de 2018 sense esmenes de cap tipus.
b) Esmena acta sessió ordinària 2/2018, de 27 de març de 2018.
Per Secretaria es va fer avinent que s’havia detectat una errada material en la
transcripció de l’acta de la sessió plenària de data 27 de març de 2018, al punt
12è, referit a la rectificació de l’Inventari de Béns Municipals, a l’apartat
d’altes,
-on diu:
1. Finca rústica emplaçada a la Partida Messerols, integrada per les
parcel·les 125, 126 i 280 del Polígon 1, al TM de Gandesa......
-ha de dir:
2 Finca rústica emplaçada a la Partida Messerols, integrada per les
parcel·les 125, 126 i 280 del Polígon 11, al TM de Gandesa......

L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
-Aprovar l’esmena de l’acta de la sessió plenària 2/2018, de data 27/03/2018,
en els termes transcrits.
Donar compte de la correspondència d’interès municipal.
A continuació, la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal, atenent a
les instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, va donar compte d’un recull de la
correspondència d’interès municipal rebuda darrerament, segons el detall
següent:
a) Escrit de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, de data 23/10/18,
comunicant que han recepcionat la documentació completa dels comptes de la
Corporació Municipal 2017 i demanen documentació referent als comptes del
Balneari de la Fontcalda, SL, del mateix exercici.
b) Escrit del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, rebut en
data 22/10/2018, de notificació de resolució d’autorització d’intervenció
arqueològica al jaciment de Coll del Moro.
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c) Escrit de l’Agència Catalana de l’Aigua,
de proposta de resolució
d’autorització d’abocament de vessament d’aigües residuals al Barranc dels
Horts (Riu Sec), procedents del municipi de Gandesa i tractades a l’EDAR,
amb subjecció a les condicions que consten a la mateixa proposta de resolució.
d) Escrit del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, rebut en data 31/07/2018, referent a la gestió de la fauna urbana
protegida en l’àmbit urbà i periurbà.
e) Escrit de l’Agència Tributària, Administració de Tortosa, rebut en data
17/08/2018, comunicant el pagament de devolució de la liquidació de l’IVA
2017 (4-T-17), que és de 10.140,53€, més 15,63€ d’interessos de demora.
f) Escrit de la Direcció General d’Administració Local, rebut en data
28/09/2018, comunicant que el Govern de la Generalitat havia aprovat el
Decret 202/2018, pel qual es regula la Comissió de Delimitació Territorial i el
Decret 203/2018, que modifica el Decret 244/2007, de 6 de novembre.
g) Escrit de la Tresoreria General de la Seguretat Social, sobre tramesa
d’informació estadística referent a les liquidacions presentades per l’Ajuntament
l’any 2017, les quotes calculades per la Tresoreria i les quotes ingressades,
amb detall de l’evolució de la cotització i del nombre de treballadors contractats
en els diferents mesos de l’any.
h) Comunicació de l’Institut Nacional d’Estadística, de data 20/09/18, referent
a la Resolució de 20/07/2018, del procediment d’obtenció de les xifres oficials
de població a 1/01/2018.
El Ple de l’Ajuntament va donar-se’n per assabentat.
3) Donar compte de les disposicions normatives d’interès general.
A continuació, la Secretaria de la Corporació, atenent a les instruccions
facilitades pel Sr. Alcalde, va donar compte d’un recull de les disposicions
normatives d’interès general publicades darrerament en els butlletins oficials.
El Ple de l’Ajuntament va donar-se’n per assabentat.
En aquest moment de la sessió, quan són les 22:25 h, s’incorpora el Regidor
Municipal Sr. Carlos Ruiz Félez
4) Donar compte
Presidència.

de

les

resolucions

dictades

per

l’Alcaldia-

En compliment del que estableix l’article 42 del Reial Decret 2568/&1986, de
28 de novembre, el Sr. Alcalde-President va disposar que per Secretaria es
donés compte de les resolucions que havia dictat l’Alcaldia des de la data de
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celebració de la darrera sessió plenària ordinària fins avui, segons la relació
següent:
Núm.
Data
Resolució
130/2018
19/07/2018
131/2018

19/07/2018

132/2018

20/07/2018

133/2018

20/07/2018

134/2018

23/07/2018

135/2018

24/07/2018

136/2018

25/07/2018

137/2018

26/07/2018

138/2018

26/07/2018

139/2018

30/07/2018

140/2018

30/07/2018

141/2018

31/07/2018

142/2018

31/07/2018

143/2018

31/07/2018
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Contingut
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 22,85€
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 300,00€
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 10,91€
Adjudicació del contracte d’execució de les obres
d’Arranjament del reg asfàltic del camí dels
Messerols, a l’empresa “Eco Terra Alta, SL”, per
l’import de 42.330,64€, IVA inclòs.
Expedició a la Sra. Consuelo Estopiñà Puyo, d’una
targeta d’aparcament individual de vehicles per a
persones amb disminució, en la modalitat de titular
no conductor, registrada amb el núm. 037
Expedició a la Sra. Luisa Ruiz Arellano, d’una
targeta d’aparcament individual de vehicles per a
persones amb disminució, en la modalitat de titular
conductor, registrada amb el núm. 038
Aprovació i ordenació d’un 11è pagament a la
Diputació de Tarragona, d’import 983,08€, a
compte del reintegrament de la subvenció de la
Xarxa Local de Gas 2010
Aprovació de la certificació d’obres núm. 2 de les
obres d’Aportació d’arbrat al c. Doctor Ferran,
d’import 6.324,94€
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 6.324,94€, corresponent a la certificació
d’obres núm. 2 d’Aportació d’arbrat al c. Doctor
Ferran
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 907,50€
Aprovació i ordenació d’un pagament a la Tresoreria
Gral. De la Seguretat Social d’import 120,00€, a
conseqüència d’un embarg de crèdit a un creditor
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 1.705,65 €
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 500,00€
Aprovació i ordenació del pagament d’una
subvenció de 502,76€ a l’Orfeó Gandesà, pel
funcionament de l’entitat, mes de juliol 2018

144/2018

31/07/2018

145/2018

03/08/2018

146/2918

06/08/2018

147/2018

08/08/2018

148/2018

14/08/2018

149/2018

16/08/2018

150/2018

17/08/2018

151/2018

20/08/2018

152/2018

23/08/2018

153/2018

23/08/2018

154/2018

23/08/2018

155/2018

23/08/2018
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Atorgament de gratificacions econòmiques a
personal municipal per tasques realitzades fora de la
jornada laboral durant el mes de juliol 2018
Aprovació i ordenació del pagament de 2 factures
per un import global de 4.459,79€
Requeriment al Sr. David Arqué per a què tingui els
2 gossos de què és titular, en les condicions
degudes de benestar i tinguin satisfetes les seves
necessitats vitals.
Convocatòria i ordre del dia a la Junta de Govern
Local per a celebrar sessió ordinària el dia
09/08/2018
Convocatòria i ordre del dia al Ple de la Corporació
Municipal per a celebrar sessió extraordinària el dia
23/08/2018
Adjudicació del contracte d’execució de l’actuació de
Rehabilitació dels c. d’Horta, Sta. Maria i la Presó, a
l’empresa “Aragonesa de Obras Civiles, SL”, per
l’import de 254.346,84€, IVA inclòs.
Pròrroga de 3 mesos al contracte laboral formalitzat
amb la Sra. Mercè Rosell Ballester per a prestar els
seus serveis com a auxiliar administrativa de la
Biblioteca Municipal.
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 25,46€
Aprovació dels criteris de valoració de les
proposicions que presentin els contractistes
interessats en l’adjudicació del contracte d’execució
de l’actuació “Obertura de pista de desembosc i
arranjament de vial”, de 19.844,96€ de pressupost,
IVA inclòs.
Aprovació dels criteris de valoració de les
proposicions que presentin els contractistes
interessats en l’adjudicació del contracte d’execució
de l’actuació “Aclarida de millora de la massa
forestal al paratge del barranc de la Solsida”, de
26.098,88€ de pressupost, IVA inclòs.
Aprovació dels criteris de valoració de les
proposicions que presentin els contractistes
interessats en l’adjudicació del contracte d’execució
de l’actuació “Obertura de línia de defensa contra
incendis forestal (franges T3 i T11), de 28.241,13€
de pressupost. IVA inclòs.
Aprovació de memòria tècnica valorada de l’actuació
“Obertura de pista de desembosc i arranjament de
vial”, de 19.844,96€ de pressupost, IVA inclòs.

156/2018

27/08/2018

157/2018

29/08/2018

158/2018

30/08/2018

159/2018

30/08/2018

160/2018

30/08/2018

161/2018

30/08/2018

162/2018

30/08/2018

163/2018

30/08/2018

164/2018

05/09/2018

165/2018

05/09/2018

166/2018

05/09/2018

167/2018

05/09/2018

168/2018

21/09/2018
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Adjudicació del contracte d’execució de l’actuació
de “Col·locació de tanques al camp de futbol de la
urbanització Povet de la Plana” a l’empresa
“Construccions Anna 2005, SL”, per l’import de
20.200,00€, IVA inclòs.
Aprovació d’un pagament de 3.750,00€,
en
concepte de premis en metàl·lic al 27 participants
en el concurs de carrosses, de 100,00€ per al premi
del concurs de la portada del Programa de Festes i
de 1.750,00€, a justificar, pels participants a les
curses pedestres, dins dels actes de les Festes
Majors 2018.
Aprovació i ordenació d’un 12è pagament a la
Diputació de Tarragona, d’import 983,08€, a compte
del reintegrament de la subvenció de la Xarxa Local
de Gas 2010.
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 1.637,42€
Aprovació i ordenació del pagament d’una
subvenció de 502,76€ a l’Orfeó Gandesà, pel
funcionament de l’entitat, mes d’agost 2018.
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 500,00€
Atorgament de gratificacions econòmiques a
personal municipal per tasques realitzades fora de la
jornada laboral durant el mes d’agost 2018
Contractació laboral de la Sra. Soledat Costa
Damián per a efectuar les tasques de Bidell de
l’Escola “Puig Cavaller”, durant el curs escolar
2018/2019.
Adjudicació del contracte d’execució de l’actuació
“Obertura de línia de defensa contra incendis
forestals, franges T3 i T11” (Annex 5), a l’empresa
“Promociones Vall-Maria, SL”,
per l’import de
28.215,00€, IVA inclòs.
Adjudicació del contracte d’execució de l’actuació
“Aclarida de millora de la massa forestal al barranc
de la Solsida” (Annex 4), a l’empresa “Gil Forestal,
SL”, per l’import de 26.070,00€, IVA inclòs.
Adjudicació del contracte d’execució de l’actuació
“Obertura de pista de desembosc i arranjament de
vial” (Annex 3), a l’empresa “Gil Forestal, SL”, per
l’import de 19.710,90€, IVA inclòs.
Aprovació de la previsió econòmica de les línees
fonamentals del Pressupost Municipal per a
l’exercici 2019.
Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 3.809,32€

169/2018
170/2018
171/2018
172/2018

173/2018
174/2018

175/2018

176/2018
177/2018
178/2018

179/2018

180/2018

181/2018

182/2018

183/2018
184/2018

185/2018
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21/09/2018

Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 2.943,57€
21/09/2018 Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 3.120,11€
21/09/2018 Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 3.120,11€
28/09/2018 Aprovació i ordenació d’un 13è pagament a la
Diputació de Tarragona, d’import 983,08€, a
compte del reintegrament de la subvenció de la
Xarxa Local de Gas 2010.
28/09/2018 Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 1.228,07€
28/09/2018 Aprovació i ordenació del pagament d’una
subvenció de 502,76€ a l’Orfeó Gandesà, pel
funcionament de l’entitat, mes de setembre 2018.
28/09/2018 Atorgament de gratificacions econòmiques
a
personal municipal per tasques realitzades fora de la
jornada laboral durant el mes de setembre 2018.
30/09/2018 Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 500,00€
01/10/2018 Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 7,27€
01/10/2018 Aprovació de la certificació d’obres 2 i darrera de les
obres de “Substitució d’enllumenat públic per
tecnologia LED”, d’import 11.262,53€
01/1072018 Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 31.843,44€, corresponent a la certificació
d’obres núm. 1 de les obres d’Arranjament del camí
dels Messerols”
01/10/2018 Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 11.262,53€, corresponent a la certificació
d’obres 2 i darrera de les obres de “Substitució
d’enllumenat públic per tecnologia LED”
01/10/2018 Aprovació de la certificació d’obres núm. 1 i única de
les obres de “Col·locació de tanques al camp de
futbol de la Urb. Povet de la Plana”, d’import
20.200,00€.
01/10/2018 Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 20.200,00€, corresponent a la certificació
d’obres núm. 1 i única de les obres de “Col·locació
de tanques al camp de futbol de la Urb. Povet de la
Plana”
04/10/2018 Aprovació i ordenació del pagament d’una factura
d’import 1.351,57€
05/10/2018 Indemnització a la Sra. M. Jáen Bellot de 1.543,79€
pel sinistre ocorregut l’1/07/2016 a la Piscina
Municipal
15/10/2018 Sol·licitud de subvenció a la Departament de Medi
Ambient de la Generalitat per a una actuació

186/2018

15/10/2018

187/2018

15/10/2018

188/2018

15/10/2018

189/2018

15/10/2018

190/2018

17/10/2018

191/2018

18/10/2018

192/2018

18/10/2018

193/2018

19/10/2018

194/2018

23/10/2018

d’obertura de línia de defensa contra incendis
forestal al Coll d’en Canar
Sol·licitud de subvenció a la Departament de Medi
Ambient de la Generalitat per a una actuació
d’aclarida de millora de la massa forestal, paratge
Entrebarrancs
Sol·licitud de subvenció a la Departament de Medi
Ambient de la Generalitat per a una actuació
d’obertura de 2 pistes de desembosc al paratge
d’Entrebarrancs
Sol·licitud de subvenció al Consell Comarcal de la
Terra Alta per la 5a representació de la Boda Reial
de 1319 a Gandesa
Adhesió de l’Ajuntament al projecte ocupacional i
de desenvolupament al territori “Terra Alta+” que
promou el Consell Comarcal de la Terra Alta
Adjudicació del contracte d’execució de l’actuació
“Reparació del paviment de cautxú al parc de la Urb.
Povet de la Plana”,
a l’empresa “Projectes i
Instal·lacions d’Espais Urbans, SL”, per l’import de
14.981,01€
Convocatòria i ordre del dia a la Junta de Govern
Local per a celebrar sessió ordinària el dia
19/10/2018
Devolució al Sr. A. Trenchs Mola, de l’import
satisfet a l’Ajuntament per la compra d’entrades per
la representació teatral de la Boda Reial de 1319
Atorgament al Sr. L.F. Ochotorena de llicència
urbanística per a segregar la parcel·la urbana B-13
la UA-4, segons expedient d’obres 173/2018
Convocatòria i ordre del dia al Ple de la Corporació
Municipal per a celebrar sessió ordinària el dia
30/10/2018.

L’Ajuntament Ple va donar-se’n per assabentat.
Assumptes d’Hisenda:
5) Donar compte de l’aprovació definitiva de l’expedient de
modificació de crèdit 6/2017, que afecta el Pressupost Municipal
del mateix exercici.
A continuació, la Secretària de la Corporació Municipal va informar al Ple que
l’expedient de modificació de crèdit 6/2017, aprovat inicialment per acord de
l’Ajuntament Ple de data 25 de gener de 2018, i que afecta el Pressupost
Municipal del mateix exercici 2017, s’havia sotmès a informació pública durant
un termini de quinze dies mitjançant sengles anuncis publicats en el Butlletí
Oficial de la Província núm. 32, de data 14/02/2018 i en el tauler d’anuncis de
la Casa Consistorial, respectivament, no havent-se presentat cap tipus
d’al·legació.
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Va informar la mateixa funcionària que de conformitat amb el que determinen
els articles 38.2 del Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el
Capítol 1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals i 177.2 en relació amb el 169.1, ambdós del RDL 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
l’expedient de modificació de crèdit núm. 6/2017 havia esdevingut aprovat amb
caràcter definitiu.
El Ple de la Corporació Municipal va donar-se’n per assabentat.
6) Donar compte de l’aprovació definitiva de l’expedient de
modificació de crèdit 2/2018, que afecta el Pressupost Municipal del
mateix exercici.
A continuació, la Secretària de la Corporació Municipal va informar al Ple que
l’expedient de modificació de crèdit 2/2018, aprovat inicialment per acord de
l’Ajuntament Ple de data 17 de juliol de 2018, i que afecta el Pressupost
Municipal del mateix exercici 2018, s’havia sotmès a informació pública durant
un termini de quinze dies mitjançant sengles anuncis publicats en el Butlletí
Oficial de la Província núm. 152, de data 06/08/2018 i en el tauler d’anuncis de
la Casa Consistorial, respectivament, no havent-se presentat cap tipus
d’al·legació.
Va informar la mateixa funcionària que de conformitat amb el que determinen
els articles 38.2 del Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el
Capítol 1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals i 177.2 en relació amb el 169.1, ambdós del RDL 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2018 havia esdevingut aprovat amb
caràcter definitiu.
El Ple de la Corporació Municipal va donar-se’n per assabentat.
7) Aprovació inicial si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit
3/2018, que afecta el Pressupost Municipal del mateix exercici.
El Sr. Alcalde va exposar que amb càrrec al Pressupost Municipal de 2018
s’havien d’assumir determinades obligacions per a les quals no hi havia
consignació pressupostària, originades bàsicament per la subvenció atorgada
amb càrrec al Programa de Garantia Juvenil per a la contractació d’un jove en
pràctiques, el reintegrament a l’Estat de la liquidació de la Participació del
Municipi en els Tributs de l’Estat, any 2016, que havia resultat negativa, i
l’aportació que havia d’efectuar l’Ajuntament al projecte d’instal·lació de la
Xarxa de Calor, promogut per la Diputació de Tarragona, i inclòs en el PO
FEDER Catalunya, 2016-2021. Va proposar al Ple aprovar un 3r expedient de
modificació de crèdit, d’import 72.192,00€, que afectaria al Pressupost
Municipal de 2018 i es finançaria conjuntament amb majors ingressos, amb
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baixes de crèdit d’altres partides de despeses no compromeses i amb càrrec al
Romanent de Tresoreria de l’exercici anterior, respectivament.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
Fet avinent l’informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció obrant a
l’expedient;
Vistos els articles 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 34 i
següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol I de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 3/2018, que
afecta el Pressupost Municipal de 2018, ascendeix a l’import de 72.192,00€ i
es finança conjuntament amb nous o majors ingressos sobre els totals
previstos en el Pressupost Municipal, amb baixes de crèdit d’altres partides de
despeses del Pressupost no compromeses i amb càrrec a una part del
Romanent de Tresoreria de l’exercici anterior, en els termes següents
PARTIDES A SUPLEMENTAR I/O HABILITAR:
Núm.

Denominació

143.05/241 Contractació personal Programa Garantia Juvenil
160.10/221 Quotes SS personal Programa Garantia Juvenil
629.00/425 Aportació Mpal. al projecte Instal·lació xarxa de calor
alimentada amb biomassa a Gandesa (FEDER Dip. Tgna)
940.04/944 Reintegrament a l’Estat Liquidació PMTE-2016
TOTAL

Import
8.400,00
2.600,00
57.517,00
3.675,00
72.192,00

FINANÇAMENT:
1) Amb majors ingressos sobre els totals previstos al Pressupost Mpal.:
450.26

2)

Subvenció Generalitat de Catalunya, SOC Programa de
Garantia Juvenil
TOTAL
Amb baixes de crèdit d’altres partides no compromeses:

227.99.7/162 Servei de transport i tractament de residus sòlids urbans
TOTAL
3)
870.00
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11.000,00
11.000,00

3.675,00
3.675,00

Amb càrrec al Romanent de Tresoreria de l’exercici anterior:
Romanent de Tresoreria exercici 2017
TOTAL

57.517,00
57.517,00

TOTAL FINANÇAMENT (1+2+3)

72.192,00

SEGON: Sotmetre l’expedient de modificació de crèdit 3/2018 aprovat a
informació pública durant un termini de quinze dies, amb el benentès que un
*op transcorregut aquest termini, si no s’hagués presentat cap reclamació, dit
expedient esdevindrà aprovat amb caràcter definitiu.
TERCER: Un cop aprovat definitivament, trametre còpia de l’expedient de
referència a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya i
a la Delegació Provincial d’Hisenda, respectivament, publicant-ne un resum a
nivell de capítols en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
6) Aprovació si s’escau, de padrons cobratoris de tributs municipals
diversos.
a) Padró taxes agrupades 2018.
Vist el padró cobratori de les taxes municipals agrupades que tot seguit es
relacionen, i que ascendeix a l’import de 128.430,09€;
-Taxa municipal per la gestió dels residus sòlids urbans
-Taxa municipal pel servei de conservació del Cementiri Municipal
-Taxa municipal pel servei de conservació de la xarxa de clavegueram
-Taxa municipal per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i
altres elements amb finalitat lucrativa
Atès que el padró cobratori s’ha sotmès a informació pública durant un termini
d’un mes, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona núm. 156 , de data 10/08/2018, no havent-se presentat cap
reclamació;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el padró cobratori de referència.
SEGON: Disposar la gestió recaptatòria del padró aprovat, de conformitat amb
el que disposen el Reglament General de Recaptació i la Llei General
Tributària, respectivament.
b) Padró taxa municipal publicitat Programa Festes Majors.
Vist el padró cobratori de la taxa municipal per publicitat en el Programa de
Festes, exercici 2018, que ascendeix a l’import d’11.843,06€
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el padró cobratori de referència.
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SEGON: Sotmetre’l a informació pública durant un termini d’un mes, a efectes
d’examen i de reclamacions.
TERCER: Disposar que s’iniciï la gestió recaptatòria del padró aprovat, de
conformitat amb el que disposen el Reglament General de Recaptació i la Llei
General Tributària, respectivament.

c) Padró cobratori taxa municipal pel servei de subministrament d’aigua
potable, 3-T-2018.
Vist el padró cobratori de la taxa municipal pel servei de subministrament
d’aigua potable, referit al 3r trimestre de 2018, i que ascendeix a l’import de
102.721,97€, inclosos cànon d’aigua i l’IVA;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el padró cobratori de referència.
SEGON:
Sotmetre’l a informació pública durant un termini d’un mes,
efectes d’examen i reclamacions.

a

TERCER: Disposar que s’iniciï la gestió recaptatòria del padró aprovat, de
conformitat amb el que disposen el Reglament General de Recaptació i la Llei
General Tributària, respectivament.

d) Padró cobratori taxa municipal servei de conservació de camins, 2018.
Vist el padró cobratori de la taxa municipal pel servei de conservació de
camins, exercici 2018, que ascendeix a l’import de 29.079,41€;
Atès que s’ha sotmès a informació pública durant 1 mes, mitjançant anunci
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 179 de data
17/09/2018 i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, sense haver-se
presentat cap reclamació;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el padró cobratori de referència.
SEGON: Disposar que s’iniciï la gestió recaptatòria del padró aprovat, de
conformitat amb el que disposen el Reglament General de Recaptació i la Llei
General Tributària, respectivament.
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9) Aprovació si s’escau, del Pla Econòmic Financer de l’Ajuntament, any
2018.
L’Ajuntament presenta en la Liquidació del Pressupost Municipal de 2017 un
incompliment de la regla de la despesa, per un import de -83.154,00€,
motivada bàsicament per un decrement de límit de la despesa procedent de
l’exercici 2016 i un augment de la despesa computable en l’exercici 2017.
Segons estableix l’article 21 de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute públic o la regla de la
despesa, resten obligades a formular un pla econòmic i financer corrector a 1
any.
L’Ajuntament va sol·licitar a la Diputació de Tarragona ajuda tècnica per a la
redacció d’aquest pla, el qual obra a l’expedient de la seva raó, establint en
les seves conclusions que no són d’aplicació mesures correctives perquè es
preveu un compliment de la regla de la despesa en els dos exercicis 2018 i
2019, respectivament, atès que l’aplicació de les mesures proposades en el
Pla Econòmic Financer permetran complir amb l’objectiu d’Estabilitat amb un
equilibri financer i amb la Regla de la despesa amb una variació de despesa
computable en ambdós exercicis inferior al límit legal fixat per la taxa de
referència.
Fet avinent l’informe de Secretaria-Intervenció;
Atès que segons estableix l’article 23 de la Llei abans esmentada, correspon al
Ple aprovar aquest pla económico-financer;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el Pla Econòmic i Financer de l’Ajuntament que aconsegueix
l’estabilitat econòmica durant els anys 2018 i 2019.
SEGON: Sotmetre el present acord a informació pública a efectes informatius.
TERCER: Trametre còpia del Pla aprovat a la Direcció General de Política
Financera de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda,
respectivament.
QUART: Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència.
10) Donar compte de la recaptació obtinguda per l’Ajuntament en
concepte de taxa pel servei de les Piscines Municipals, curs de natació i
altres, exercici 2018.
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A continuació, per Secretaria es va donar compte de les recaptacions
obtingudes per l’Ajuntament, pels conceptes que tot seguit s’esmenten:
Taxa/preu públic
Import recaptat
Taxa pel servei de les piscines municipals, estiu 2018
18.254,50€
Taxa per la impartició del curs de natació, estiu 2018
5.220,00€
Taxa per l’ocupació de la via pública amb parades i
3.877,75€
atraccions de firaires, Festes Majors 2018
Preu públic acte “Truitada gegant” Festes Majors 2018
5.325,00€
Taxa per ocupació de la pública amb parades en el V
495,00€
Mercat de Producte de Proximitat (KM0)
Tiquets sopar solidari en pro “Associació Barreres Fora”
2.215,00€
L’Ajuntament Ple va donar-se’n per assabentat.

Assumptes d’Obres Públiques i Urbanisme.
11) Sol·licituds de llicències urbanístiques.
Obres menors.
Vistes les sol·licituds de llicències urbanístiques presentades pels promotors
que tot seguit s’esmenten, per a efectuar les obres que així mateix es detallen,
a l’emplaçament assenyalat;
Vista la documentació aportada pels promotors,
d’obres;

obrant a llurs expedients

Fets avinents els i informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa, publicat el Text Refós en el DOGC núm. 5100, de data
31.03.2008, i modificacions puntuals aprovades posteriorment, publicades
també en el DOGC corresponent;
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 4 a 16 del Decret 64/2014, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística,
75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals i disposicions
concordants;
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L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
■1.- Atorgar al Sr. RPC, llicència urbanística per a efectuar obres consistents
en tapiar porta existent en façana exterior i arrebossar i pintar part afectada,
a l’immoble d’ús residencial situat al c. Murillo, 3 de Gandesa, de conformitat
amb la documentació aportada pel promotor, obrant a l’expedient d’obres núm.
159/2018, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament
del municipi i a la legislació urbanística vigent, amb les condicions següents:

-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
-Els colors que puguin afectar la façana seran de la gama dels terrossos o
similars, segons carta de colors NCS establerta per les Normes Subsidiàries
de Planejament de Gandesa. La mateixa prescripció serà d’aplicació a les
parets mitgeres en els cas que quedin vistes.
-Les canals seran d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color
terrós o fosc.
-Les baixants seran de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color terrós o
fosc.
-Les fusteries exteriors seran de fusta, color fusta o similar.
-Les baranes exteriors seran de ferro i de color fosc.
■2.- Atorgar al Sr. JPQ,

llicència urbanística per a efectuar obres consistents
en extreure teules i canyissos en mal estat, col·locar-ne de nous i aprofitar
teules existents per refer la coberta, afectant una superfície de 35 m2,
a
l’immoble d’ús residencial situat al c. Carnisseries, 40, de Gandesa, de
conformitat amb la documentació aportada pel promotor, obrant a l’expedient
d’obres núm. 160/2018, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi i a la legislació urbanística vigent,
amb les
condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
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-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
-Els colors que puguin afectar la façana seran de la gama dels terrossos o
similars, segons carta de colors NCS establerta per les Normes Subsidiàries
de Planejament de Gandesa. La mateixa prescripció serà d’aplicació a les
parets mitgeres en els cas que quedin vistes.
-Les canals seran d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color
terrós o fosc.
-Les baixants seran de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color terrós o
fosc.
-Les fusteries exteriors seran de fusta, color fusta o similar.
-Les baranes exteriors seran de ferro i de color fosc.
-Les cobertes de teula seran del tipus tradicional a fi que s’integrin en l’entorn,
harmonitzant amb els colors tradicionals de la zona.
-El terrat serà de ceràmica del tipus tradicional.
■3.- Atorgar a la Sra. MMV,
llicència urbanística per a efectuar obres
consistents en reformar la cambra de bany, amb canvi de banyera per plat de
dutxa, enrajolats, paviment i sanitaris, a la vivenda pis existent a l’av.
Catalunya, 58, 1r dreta, de Gandesa, de conformitat amb la documentació
aportada per la promotora, obrant a l’expedient d’obres núm. 162/2018, amb
estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la
legislació urbanística vigent, amb les condicions següents:

-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
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■4.- Atorgar al Sr. DA, llicència urbanística per a efectuar obres consistents en

reformar una habitació (15 m2), amb canvi d’enrajolat i supressió d’envà, a
l’immoble d’ús residencial existent al c. del Forn, 4, de Gandesa, de
conformitat amb la documentació aportada pel promotor, obrant a l’expedient
d’obres núm. 163/2018,
amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries
de Planejament del municipi i a la legislació urbanística vigent,
amb les
condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
■5.- Atorgar a la societat “Nedgia Catalunya, S.A.”, amb CIF núm. A-63485890,

llicència urbanística per a efectuar obres consistents en obertura de rasa sobre
vorera i calçada d’1 x 0,4 m i fer escomesa sobre vorera i calçada de 3,4 x 0,4
m, al c. Santo Domingo, 8, afectant c. Costumà,
de Gandesa, de
conformitat amb la documentació aportada pel promotor, obrant a l’expedient
d’obres núm. 165/2018, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi i a la legislació urbanística vigent,
amb les
condicions següents:
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
■6.- Atorgar als Srs. JMVG i IPG, llicència urbanística per a efectuar obres
consistents en enderrocar parcialment les parets mitgeres laterals per rebaixarles a una alçada d’1,80 m, a la planta tercera (3a) de l’edifici plurifamiliar
existent a l’av. València, 8, de Gandesa,
Referència Cadastral núm.
4880906BF8448B0004JG, de conformitat amb la documentació aportada pels
promotors, obrant a l’expedient d’obres núm. 167/2018, amb estricta subjecció
a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la legislació
urbanística vigent, amb les condicions següents:

-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
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-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
-Els colors que puguin afectar la façana seran de la gama dels terrossos o
similars, segons carta de colors NCS establerta per les Normes Subsidiàries
de Planejament de Gandesa. La mateixa prescripció serà d’aplicació a les
parets mitgeres en els cas que quedin vistes.
■7.- Atorgar a la societat “Nedgia Catalunya, S.A.”, amb CIF núm. A-63485890,

llicència urbanística per a efectuar obres consistents en obertura de rasa sobre
vorera i calçada d’1 x 0,4 m i fer escomesa sobre vorera i calçada d’1,1 x 0,4
m, al c. Costumà, 10 de Gandesa, de conformitat amb la documentació
aportada pel promotor, obrant a l’expedient d’obres núm. 171/2018, amb
estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la
legislació urbanística vigent, amb les condicions següents:
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
■8.- Atorgar a la societat “Nedgia Catalunya, S.A.”, amb CIF núm. A-63485890,

llicència urbanística per a efectuar obres consistents en obertura de rasa sobre
vorera i calçada d’1 x 0,4 m i fer escomesa sobre vorera i calçada de 3,5 x 0,4
m, al c. Costumà, 15 de Gandesa, de conformitat amb la documentació
aportada pel promotor, obrant a l’expedient d’obres núm. 172/2018, amb
estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la
legislació urbanística vigent, amb les condicions següents:
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
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■9.- Atorgar a la Sra. RMCC,

llicència urbanística per a efectuar obres de
reparació d’habitatge afectat per incendi, amb neteja, reparació d’enguixats,
canvi d’enrajolat, de portes i vidres i instal·lacions diverses, per deixar-lo en
condicions d’habitabilitat, al c. d’Horta, 2, de Gandesa, de conformitat amb la
documentació aportada per la promotora, obrant a l’expedient d’obres núm.
176/2018, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament
del municipi i a la legislació urbanística vigent, amb les condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.

■10.- Atorgar a la Sra. SMR,

llicència urbanística per a efectuar obres
consistents en restaurar i enrajolar façana exterior, afectant una superfície de
12,22 m2,
a l’immoble d’ús residencial situat a l’av. Franquet, 26, de
Gandesa, de conformitat amb la documentació aportada pel promotor, obrant a
l’expedient d’obres núm. 177/2018,
amb estricta subjecció a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi i a la legislació urbanística vigent,
amb les condicions següents:
-L’actuació a realitzar no afectarà cap element estructural de l’immoble.
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
-Els colors que puguin afectar la façana seran de la gama dels terrossos o
similars, segons carta de colors NCS establerta per les Normes Subsidiàries
de Planejament de Gandesa. La mateixa prescripció serà d’aplicació a les
parets mitgeres en els cas que quedin vistes.
-Les canals seran d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color
terrós o fosc.
-Les baixants seran de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color terrós o
fosc.
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-Les fusteries exteriors seran de fusta, color fusta o similar.
-Les baranes exteriors seran de ferro i de color fosc.
■11.- Atorgar a la societat “Nedgia Catalunya, S.A.”, amb CIF núm. A63485890, llicència urbanística per a efectuar obres consistents en obertura
de rasa sobre vorera i calçada de 16 x 0,4 m i fer escomesa sobre vorera i
calçada d’1,7 x 0,4 m, al c. Costumà, 50 de Gandesa, de conformitat amb la
documentació aportada pel promotor, obrant a l’expedient d’obres núm.
178/2018, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament
del municipi i a la legislació urbanística vigent, amb les condicions següents:
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
■12.- Atorgar a la societat “Nedgia Catalunya, S.A.”,

amb CIF núm. A63485890, llicència urbanística per a efectuar obres de manteniment de la
planta satèl·lit de gas natural liquat per garantir l’establiment del terreny i de les
instal·lacions i evitar perjudicis o interrupcions en el subministrament de gas
natural, al Polígon Industrial “la Plana”, 28,
de Gandesa, de conformitat
amb la documentació aportada pel promotor, obrant a l’expedient d’obres núm.
188/2018, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament
del municipi i a la legislació urbanística vigent, amb les condicions següents:
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
SEGON: Aprovar les liquidacions
de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres i de la taxa municipal per l’atorgament de la llicència
urbanística i expedició de documents practicades als promotors esmentats, de
conformitat amb l’establer a les ordenances fiscals municipals núm. 3, 5 i 7,
respectivament, determinant que a la vista de les obres realitzades
efectivament i del seu cost real efectiu, l’Ajuntament modificarà, si és el cas, la
base imposable i practicarà la liquidació definitiva corresponent.
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TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb la present
llicència,
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) Les llicències s'atorguen salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/1997, de 29 d’octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries
pels treballs d’alçada.
7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
9) Els titulars de llicència urbanística restaran obligats a instal·lar a peu d’obra,
en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la llicència
atorgada.
El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s’haurà d’exhibir mentre perduri
l’execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
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3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de la llicència es produirà pel transcurs dels terminis esmentats
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. També es
produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el dotze
mesos.
5) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
CINQUÈ: Aprovar les liquidació de la taxa municipal per l’ocupació de la via
pública amb eines i materials de construcció practicades als promotors, de
conformitat amb les sol·licituds presentades i l’ordenança fiscal aplicable.
SISÈ: Ratificar les resolucions dictades per l’Alcaldia-Presidència, d’atorgament
de les següents llicències urbanístiques:
Núm.
Exp
173/2018

Titular

Emplaçament

Actuació

LOP

Parcel.la B-13 de la
UA-4

Segregació parcel.la
urbana

Data
Resolució
19/10(2018

Obres majors:
Vistes les sol·licituds de llicències urbanístiques presentades pels promotors
que tot seguit s’esmenten, per a efectuar les obres que així mateix es detallen,
a l’emplaçament assenyalat;
Vistos en el seu cas, els projectes i altra documentació tècnica presentada pels
promotors, obrant a llurs expedients d'obres;
Fets avinents els i informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal i per
Secretaria;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa, publicat el Text Refós en el DOGC núm. 5100, de data
31.03.2008, i modificacions puntuals aprovades posteriorment, publicades
també en el DOGC corresponent;
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 4 a 16 del Decret 64/2014, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística,
75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals i disposicions
concordants;
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L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
■1.- Atorgar

a la societat “Nedgia Catalunya, S.A.”, amb CIF núm. A63485890, llicència urbanística per a modificar la Planta Satèl·lit de gas natural
liquat (GNL), amb la instal·lació temporal i a precari d‘un nou tanc o dipòsit
d’emmagatzematge de 29 m3 de gas natural liquat (GNL), en posició
horitzontal, incloent l’adaptació dels elements existents a la instal·lació que es
puguin veure afectats per aquesta modificació, a la parcel·la de titularitat
municipal situada al Polígon Industrial “la Plana”, 28, Zona d’Equipaments,
TM de Gandesa, Referència Cadastral núm. 5680801BF8458B0001JH, de
conformitat amb el projecte tècnic aportat per la promotora, referència
GDP125141000175709, d’abril de 2018, addenda 2 i separata de l’addenda 2,
obrant a l’expedient d’obres núm. 22/2018, amb estricta subjecció a les
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la legislació urbanística
vigent, amb les condicions següents:
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
-Les obres s’executaran d’acord amb el Reglament tècnic de distribució i
utilització de combustibles gasosos i les seves ITC complementàries.
-S’haurà de dipositar una fiança de 2.394,15€ per garantir la correcta gestió
dels residus de la construcció que generi l’obra, de conformitat amb el que
estableix l’Ordenança Municipal per la gestió dels residus de la construcció i el
projecte aportat pels promotors.
-Un cop finalitzades les obres, s’haurà d’aportar a l’Ajuntament el corresponent
certificat final d’obra visat i signat pel tècnic director i sol·licitar als Serveis
Tècnics Municipals l’acta de comprovació.
Tanmateix s’haurà d’aportar certificat de l’empresa autoritzada per la gestió de
residus de la construcció, conforme aquests s’han gestionat correctament.
-S’hauran de complir les condicions imposades a la llicència municipal
d’ocupació temporal per la ubicació de les instal·lacions descrites en parcel·la
de titularitat municipal.
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-S’haurà de sol·licitar a l’Ajuntament la corresponent llicència ambiental i/o
d’activitat.
■2.- Atorgar als Srs. AEF i MFEF, llicència urbanística per a efectuar obres de

reforma i rehabilitació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres de planta baixa,
planta primera i planta segona, existent al c. Sant Antoni, 28 de Gandesa,
Referència Cadastral núm. 4680909BF8448B0001AS, sent la superfície de
reforma de 218,47 m2, de conformitat amb el projecte tècnic aportat pels
promotors, obrant a l’expedient d’obres núm. 36/2018, amb estricta subjecció
a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la legislació
urbanística vigent, amb les condicions següents:
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
-Les aigües de pluja no podran evacuar a la xarxa general de clavegueram.
-Els colors que puguin afectar la façana i les parets mitgeres en cas que quedin
vistes, seran de la gama dels terrossos o similars, segons carta de colors NCS
establerta per les Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa.
-Les fusteries exteriors seran de fusta, color fusta o similar.
-Les baranes exteriors seran de ferro i de color fosc.
-Les canals seran d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color
terrós o fosc.
-Les baixants seran de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color terrós o
fosc.
-El terrat serà de ceràmica del tipus tradicional, complint la carta de colors
NCS establerta per les Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa.
-Les cobertes seran de teula ceràmica del tipus tradicional per integrar-se en
l’entorn i harmonitzar amb els colors tradicionals de la zona.
-S’’haurà de dipositar a l’Ajuntament una fiança de 642,18€ per garantir la
correcta gestió dels residus de la construcció que generi l’obra, de conformitat
amb el que estableix l’Ordenança Municipal per la gestió dels residus de la
construcció i el projecte aportat pels promotors.
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-Degut a què les obres poden afectar les canalitzacions de gas instal·lades, és
obligació del promotor dirigir-se a Gas Natural, a fi de donar compliment al que
estableix el punt 8`. de la ITC 01 Xarxes de distribució contemplada en el RD
919/06, a fi de garantir la seguretat física d’aquestes instal·lacions.
-Un cop finalitzades les obres, s’haurà d’aportar a l’Ajuntament el corresponent
certificat final d’obra signat pel tècnic director i sol·licitar als Serveis Tècnics
Municipals l’acta de comprovació.
Tanmateix s’haurà d’aportar certificat de l’empresa autoritzada per la gestió de
residus de la construcció, conforme aquests s’han gestionat correctament.
-Un cop finalitzades les obres, s’haurà de tramitar la declaració d’alta per obra
nova al Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària.
▀3.- Atorgar a la societat “Hierros Altadill, SL”, amb CIF núm. B-43202654,
llicència urbanística per a la construcció d’una nau en planta baixa per a ús
industrial, de 260,17 m2 de superfície construïda, adossada a una altra ja nau
existent, a la Ctra. N-420, PK 803,875 (Polígon 13, Parcel·la 423), TM de
Gandesa,
Referència Cadastral núm. 43065A013004230000EB,
de
conformitat amb el projecte tècnic aportat per la promotora, obrant a
l’expedient d’obres núm. 111/2018, amb estricta subjecció a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi i a la legislació urbanística vigent,
amb les condicions següents:
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar espais públics, es tindran que deixar en bon estat els
elements que puguin resultar afectats per l’obra.
-Les aigües de pluja no podran evacuar a la xarxa general de clavegueram.
-Els colors que puguin afectar la façana i les parets mitgeres en cas que quedin
vistes, seran de la gama dels terrossos o similars, segons carta de colors NCS
establerta per les Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa.
-La nau tindrà una alçada màxima de 7 m, es separarà de la carretera 29,80 m
i dels veïns 27,00 m.
-S’haurà de dipositar a l’Ajuntament una fiança de 154,66€ per garantir la
correcta gestió dels residus de la construcció que generi l’obra, de conformitat
amb el que estableix l’Ordenança Municipal per la gestió dels residus de la
construcció i el projecte aportat pels promotors.
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-Abans de començar les obres s’haurà d’obtenir el permís de la Demarcació de
Carreteres de l’Estat a Catalunya i complir les condicions que s’hi estableixin,
perquè les obres afecten zona de servitud de la travessia de la carretera N420, al seu pas per Gandesa.
-Un cop finalitzades les obres, s’haurà d’aportar a l’Ajuntament el corresponent
certificat final d’obra signat pel tècnic director i sol·licitar als Serveis Tècnics
Municipals l’acta de comprovació.
Tanmateix s’haurà d’aportar certificat de l’empresa autoritzada per la gestió de
residus de la construcció, conforme aquests s’han gestionat correctament.
-Un cop finalitzades les obres, s’haurà de tramitar la declaració d’alta per obra
nova al Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària.
-Abans d’iniciar activitat en la nau a construir s’haurà d’obtenir la corresponent
llicència municipal d’activitat i/o ambiental.
■4.- Atorgar a la Sra. GSM, llicència urbanística per a la construcció d’un

habitatge unifamiliar entre mitgeres, format per planta baixa magatzem (49,85
m2), planta primera habitatge (46,94 m2), planta segona habitatge (46,94 m2)
i planta terrat sota coberta (22,97 m2), amb una superfície construïda total de
166,70 m2,
al solar situat al c. d’en Badal, 15 de Gandesa, Referència
Cadastral núm. 4879311BF8447H0001KE, de conformitat amb el projecte
tècnic i modificat posterior justificatiu del compliment de la normativa del vol
dels balcons, aportada per la promotora, obrant a l’expedient d’obres núm.
144/2018, amb estricta subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament
del municipi i a la legislació urbanística vigent, amb les condicions següents:
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
-Les aigües de pluja no podran evacuar a la xarxa general de clavegueram.
-Els colors que puguin afectar la façana i les parets mitgeres en cas que quedin
vistes, seran de la gama dels terrossos o similars, segons carta de colors NCS
establerta per les Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa.
-Les fusteries exteriors seran de fusta, color fusta o similar.
-Les baranes exteriors seran de ferro i de color fosc.
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-Les canals seran d’obra, de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color
terrós o fosc.
-Les baixants seran de ceràmica, de coure o de ferro pintat de color terrós o
fosc.
-El terrat serà de ceràmica del tipus tradicional, complint la carta de colors
NCS establerta per les Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa.
-Les cobertes seran de teula ceràmica del tipus tradicional per integrar-se en
l’entorn i harmonitzar amb els colors tradicionals de la zona.
-S’haurà de dipositar a l’Ajuntament una fiança de 150,00€ per garantir la
correcta gestió dels residus de la construcció que generi l’obra, de conformitat
amb el que estableix l’Ordenança Municipal per la gestió dels residus de la
construcció i el projecte aportat pels promotors.
-Degut a què les obres poden afectar les canalitzacions de gas instal·lades, és
obligació del promotor dirigir-se a Gas Natural, a fi de donar compliment al que
estableix el punt 8`. de la ITC 01 Xarxes de distribució contemplada en el RD
919/06, a fi de garantir la seguretat física d’aquestes instal·lacions.
-Un cop finalitzades les obres, s’haurà d’aportar a l’Ajuntament el corresponent
certificat final d’obra signat pel tècnic director i sol·licitar als Serveis Tècnics
Municipals l’acta de comprovació.
Tanmateix s’haurà d’aportar certificat de l’empresa autoritzada per la gestió de
residus de la construcció, conforme aquests s’han gestionat correctament.
-Un cop finalitzades les obres, s’haurà de tramitar la declaració d’alta per obra
nova al Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària.
■5.- Atorgar a la societat “Hierros Altadill, SL”,

amb CIF núm. B-43202654,
llicència urbanística per a legalitzar una nau per a ús industrial de planta baixa
(611,00 m2) i planta altell (126,80 m2) amb una superfície construïda total de
737,80 m2, adossada a una altra nau ja existent, a la Ctra. N-420, PK
803,875 (Polígon 12, Parcel·la 151), TM de Gandesa, Referència Cadastral
núm. 43065A012001510000EE, de conformitat amb el projecte tècnic aportat
per la promotora, obrant a l’expedient d’obres núm. 146/2018, amb estricta
subjecció a les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi i a la
legislació urbanística vigent, amb les condicions següents:
-S’haurà de tramitar la declaració d’alta per obra nova al Centre de Gestió
Cadastral i Cooperació Tributària.
-Abans d’iniciar activitat en la nau objecte de legalització s’haurà d’obtenir la
corresponent llicència municipal d’activitat i/o ambiental.
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■6.- Atorgar a

la Sra. EAP, llicència urbanística per a la construcció d’un
habitatge unifamiliar entre mitgeres, format per planta baixa habitatge i garatge
(202,06 m2), planta primera habitatge (204,21 m2) i planta segona sota
coberta sense ús predefinit (78,62 m2), amb una superfície construïda total de
484,89 m2, construcció d’una piscina (29,16 m2) i formació de jardí a l’exterior
de la planta baixa,
al solar situat al c. Manel Bardi i Gil, 44 de Gandesa,
Referència Cadastral núm. 5180802BF8458A0001BU, de 339 m2 de superfície,
de conformitat amb el projecte tècnic aportat per la promotora, obrant a
l’expedient d’obres núm. 164/2018, amb estricta subjecció a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi i a la legislació urbanística vigent,
amb les condicions següents:
-S’adoptaran totes les mesures de seguretat i salut aplicables durant l’execució
de les obres, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 29 d’octubre, sobre
mesures de seguretat i salut a les obres de construcció.
-En cas d’afectar el carrer, es tindran que deixar en bon estat els elements
urbans que puguin resultar afectats per l’obra, con són la vorera, el paviment,
etc.
-Les aigües de pluja no podran evacuar a la xarxa general de clavegueram.
-S’aconsella que els colors que puguin afectar la façana i les parets mitgeres en
cas que quedin vistes, siguin de la gama dels terrossos o similars, a fi
d’integrar-se a l’entorn o es troba l’obra.
-S’haurà de dipositar a l’Ajuntament una fiança de 473,00€ per garantir la
correcta gestió dels residus de la construcció que generi l’obra, de conformitat
amb el que estableix l’Ordenança Municipal per la gestió dels residus de la
construcció i el projecte aportat pels promotors.
-Degut a què les obres poden afectar les canalitzacions de gas instal·lades, és
obligació del promotor dirigir-se a Gas Natural (Nedgia Catalunya), a fi de donar
compliment al que estableix el punt 8`. de la ITC 01 Xarxes de distribució
contemplada en el RD 919/06, a fi de garantir la seguretat física d’aquestes
instal·lacions.
-Un cop finalitzades les obres, s’haurà d’aportar a l’Ajuntament el corresponent
certificat final d’obra signat pel tècnic director i sol·licitar als Serveis Tècnics
Municipals l’acta de comprovació.
Tanmateix s’haurà d’aportar certificat de l’empresa autoritzada per la gestió de
residus de la construcció, conforme aquests s’han gestionat correctament.
-Un cop finalitzades les obres, s’haurà de tramitar la declaració d’alta per obra
nova al Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària.
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SEGON: Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres i de la taxa municipal per l’atorgament de la llicència urbanística i
expedició de documents a practicar al promotors esmentats, de conformitat
amb les ordenances fiscals municipals núm. 3, 5 i 7, respectivament,
determinant que a la vista de les obres realitzades efectivament i del seu cost
real efectiu, l’Ajuntament modificarà, si és el cas, la base imposable i practicarà
la liquidació definitiva corresponent.
TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb la present
llicència,
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) La present llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.

6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/1997, de 29 d’octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries
pels treballs d’alçada.
7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
9) Els titulars de llicència urbanística restaran obligats a instal·lar a peu d’obra,
en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la llicència
atorgada.
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El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s’haurà d’exhibir mentre perduri
l’execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de la llicència es produirà pel transcurs dels terminis esmentats
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. També es
produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el dotze
mesos.
5) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
CINQUÈ: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal per l’ocupació de la via
pública amb eines i materials de construcció practicades als promotors de
conformitat amb les sol·licituds presentades i l’ordenança fiscal aplicable.
Sol.licituds de llicència en sòl no urbanitzable.
▪Sol.licitud de la Sra. JIM, Exp. d’obres 49/2017.
La Sra. JIM ha sol·licitat llicència municipal per a efectuar obres consistents en
la construcció en sòl no urbanitzable, d’un magatzem agrícola de planta baixa,
de 150 m2 de superfície construïda, al Polígon 21, Parcel·la 7, Partida Graus,
TM de Gandesa, Referència Cadastral núm. 43065A021000070000ES,
aportant el projecte tècnic que obra a l’expedient núm. 49/2017.
La finca rústica on s’han d’efectuar les obres té una superfície segons
Cadastre, d’11.791 m2, amb conreus d’ametller secà i està qualificada per
les Normes Subsidiàries de Planejament com a sòl no urbanitzable, lliure
permanent, Clau 32, en la qual s’admet l’ús agrícola. Es tracta d’un terreny
no inclòs en cap pla sectorial agrari. La finca forma part d’una finca registral
més gran (núm. 6.169 de 5,4506 Ha), integrada per les parcel·les 75 del
Polígon 20 i 3 i 7 del Polígon 21, TM de Gandesa
Per altra part, el Pla Territorial parcial de les Terres de l’Ebre inclou l’àmbit de
la finca dins del sistema d’espais oberts, com a sòl no urbanitzable de
protecció preventiva.
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Un cop incoat expedient,
l’Ajuntament va sol·licitar informe previ als
Departaments de Cultura, d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural,
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i a la Demarcació de Carreteres
de l’Estat a Tarragona, respectivament.
En data 27/06/2017, el Departament de Cultura ha informat que el projecte no
afecta cap jaciment arqueològic documentat ni conegut.
En data 0/07/2017, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació ha informat que en cas que no es superin els llindars que
establixen el planejament territorial i urbanístic, l’obra restà subjecta únicament
a llicència municipal i que en qualsevol cas,
cal tenir presents les
determinacions que consten al mateix informe.
En data 17/07/2017, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha informat
que l’àmbit de l’actuació projectada no afecta a cap jaciment paleontològic o
punt d’interès geològic, segons consten definits a l’Inventari d’Espais d’Interès
Geològic de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat.
En data 11/07/2017, l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre ha
informat que el projecte de referència no afecta cap àmbit de les seves
competències sectorials i per tant, resta subjecte a la tramitació i regulació que
estableixi l’òrgan competent en matèria urbanística.
En data 27/07/2018, la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya ha
informat que la construcció d’aquest magatzem no afecta la carretera N-420.
En data 5/10/2018, el Servei Territorial de Mobilitat de la Generalitat ha
informat que no correspon tramitar cap expedient perquè no hi ha cap
afectació de la carretera TV-3531.
Atès que l’article 47.6a) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, determina que en sòl no
urbanitzable són permeses les construccions pròpies d’una activitat agrícola o
ramadera.
Atès que la construcció a legalitzar no supera els llindars establerts per l’article
49 del Text Refós abans esmentat, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, ni per la Disposició Transitòria Vuitena del Reglament de la Llei
d’Urbanisme, i que per tant, únicament resta subjecte a llicència municipal;
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa, publicat el Text Refós en el DOGC núm. 5.100 de data
31.03.2008, i modificacions puntuals aprovades posteriorment, publicades
també en el DOGC corresponent;
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Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 4 a 16 del Decret 64/2014, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística, 75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i disposicions
concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: ▀ Atorgar a la Sra. JIM llicència urbanística per a la construcció en
sòl no urbanitzable, d’un magatzem agrícola de planta baixa, de 150 m2 de
superfície construïda, al Polígon 21, Parcel·la 7, Partida Graus,
TM de
Gandesa, Referència Cadastral núm. 43065A021000070000ES,
TM de
Gandesa, de conformitat amb el projecte tècnic aportat per la promotora,
obrant a l’expedient d’obres 49/2017, amb estricta subjecció a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi, a la legislació urbanística vigent i a
les condicions següents:
1. La construcció s’haurà de dedicar única i exclusivament a l’activitat agrària.
2. La construcció haurà de garantir la màxima integració en el medi rural, a
través dels materials, sistema constructiu i tipologia aparent de l’edificació del
lloc on serà ubicat.
3. S’haurà de vetllar per aconseguir una correcta integració paisatgística i
inserció territorial de l’edificació objecte de legalització.
Així, els acabats exteriors s’hauran de fer amb materials i colors del tipus
tradicional, de colors terrossos o similars, de forma que harmonitzin amb
l’entorn, d’acord amb les directrius del paisatge del Pla Territorial parcial de les
Terres de l’Ebre:
-S’haurà de pintar la coberta de xapa amb color imitació de la teula ceràmica.
-La porta d’accés s’haurà de pintar amb color fusta.
-Les parets de bloc de ciment s’hauran de pintar amb colors terrossos.
4. Un cop finalitzades les obres, s’haurà d’aportar a l’Ajuntament el
corresponent certificat final d’obra signat pel tècnic director i sol·licitar als
Serveis Tècnics Municipals l’acta de comprovació.
Tanmateix s’haurà d’aportar certificat de l’empresa autoritzada per la gestió de
residus de la construcció, conforme aquests s’han gestionat correctament
5. Un cop finalitzades les obres, s’haurà de tramitar la declaració d’alta per
obra nova al Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària.
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SEGON: Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres i de la taxa municipal per l’atorgament de la llicència urbanística i
expedició de documents a practicar al promotor esmentat, de conformitat amb
l’establer a les ordenances fiscals municipals núm. 3, 5 i 7, respectivament,
determinant que a la vista de les obres realitzades efectivament i del seu cost
real efectiu, l’Ajuntament modificarà, si és el cas, la base imposable i practicarà
la liquidació definitiva corresponent.
TERCER: Determinar que:
1) Les obres de referència hauran d'executar-se d'acord amb la present
llicència, Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, resta de normes
urbanístiques aplicables i amb observància estricta de les normes de seguretat
establertes per les disposicions vigents.
2) Les obres s'executaran amb estricta subjecció al projecte i documentació
tècnica aportats i sota la Direcció dels tècnics que figuren a l'expedient. Tota
variació que es vulgui introduir precisarà la conformitat prèvia de l'Ajuntament.
3) Abans de començar l'execució de les obres o de les instal·lacions,
l'Ajuntament fixarà sobre el terreny les alineacions i rasants que siguin
procedents.
4) No es permetrà el dipòsit de materials a la via pública que obstrueixin el
trànsit.
5) La present llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercer i no podrà invocar-se per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en què pugin incórrer els seus titulars en l'exercici de les activitats a la
que la mateixa es refereix.
6) S'haurà d'acomplir la normativa de seguretat i salut establerta pel RD
1627/1997, de 29 d’octubre, i adoptar les mesures de seguretat necessàries
pels treballs d’alçada.
7) Les aigües de pluja no es podran evacuar a la xarxa general de
clavegueram.
8) Si amb motiu de l’execució de les obres s’afecten elements de mobiliari urbà
(punts d’enllumenat públic, faroles, bancs, etc.), un cop acabades, el promotor
s’haurà de fer càrrec de restablir-los.
9) Els titulars de llicència urbanística restaran obligats a instal·lar a peu d’obra,
en lloc visible des de la via pública, el cartell senyalitzador de la llicència
atorgada.
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El cartell serà facilitat pel mateix Ajuntament i s’haurà d’exhibir mentre perduri
l’execució de les obres.
QUART: Determinar tanmateix que:
1) L'inici de les actuacions subjectes a la present llicència, tindrà lloc en un
termini màxim de dotze mesos.
2) Les obres només podran ser interrompudes per un termini màxim de dotze
mesos.
3) L'acabament de les obres haurà de tenir lloc en el termini màxim de dos
anys, prorrogable per un altre.
4) La caducitat de la llicència es produirà pel transcurs dels terminis esmentats
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. També es
produirà la caducitat quan la interrupció de les obres sobrepassi el dotze
mesos.
5) Esgotats aquests terminis, s'haurà de sol·licitar de nou la llicència.
▪Sol·licitud de “Construccions, Reformes i Rehabilitacions Ventura, SL”, Exp.
73/2018
La societat “Construccions, Reformes i Rehabilitacions Ventura, SL” ha
sol·licitat llicència urbanística per a efectuar una actuació en sòl no
urbanitzable, consistent en rehabilitar una construcció existent per a establir
una activitat de turisme rural, en la modalitat de casa de pagès, amb una
unitat de masoveria, amb una superfície construïda de 126,85 m2, al Polígon
2, Parcel·la 173, al TM de Gandesa, segons consta a l’expedient d’obres
73/2018.
Segons les Normes Subsidiàries de Planejament, es tracta d’una finca situada
en sòl no urbanitzable, sol lliure permanent, Clau 32. D’altra part, el Pla
Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre qualifica la finca com sòl de protecció
preventiva.
En la tramitació de l’expedient, l’Ajuntament ha seguit el procediment establert
als articles 49 a 53 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
El projecte aportat per la promotora s’ha sotmès a informació pública durant el
termini d’un mes, mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona núm. 136 de data 13/07/2018, en el tauler d’anuncis
de la Casa Consistorial i a la pàgina web de l’Ajuntament, no havent-se
presentat cap reclamació.
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Simultàniament a la informació pública es van sol·licitar informes
als
Departaments de Cultura,
Medi Ambient,
Agricultura,
Empresa i
Coneixement,
Direcció General d’Extinció i Prevenció d’Incendis de la
Generalitat de Catalunya, a l’Agència Catalana de l’Aigua i a l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, respectivament, els quals obren a
l’expedient.
Atès que es tracta d’una actuació destinada a l’activitat de turisme rural;
Fet avinent l’informe emès al respecte pel Tècnic Municipal;
Vistos els articles 47 i 49 a 56 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística i concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el projecte aportat per la societat “Construccions, Reformes
i Rehabilitacions Ventura, SL”, per a efectuar una actuació en sòl no
urbanitzable, consistent en rehabilitar una construcció existent per a establir
una activitat de turisme rural, en la modalitat de casa de pagès, amb una
unitat de masoveria, amb una superfície construïda de 126,85 m2, al Polígon
2, Parcel·la 173, TM de Gandesa, segons consta a l’expedient d’obres
73/2018.
SEGON: Trametre el projecte aprovat i còpia de l’expedient a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per a la seva aprovació definitiva
si procedeix.
Sol.licitud de llicència de segregació.
▪Sol·licitud del Sr. AFR, de llicència urbanística de segregació d’un immoble
urbà, (Exp. 187/2018).
El Sr. AFR ha sol·licitat a l’Ajuntament llicència urbanística per a segregar una
porció de terreny de 47,11 m2 de la finca urbana situada al c. del Call, 18 de
Gandesa, amb Referència Cadastral núm. 4680205BF8448B0001HS, de
122,34 m2 de superfície, la qual conté edificació d’ús industrial de 259,54 m2
de superfície construïda.
Segons l'informe emès al respecte pel Tècnic Municipal, l’immoble objecte de
segregació està qualificat per les Normes Subsidiàries de Planejament com a
sòl urbà, zona d'ordenació antiga i tradicional, Clau 1A, a la qual s’aplica el
sistema d’ordenació de l’edificació alineada a vial, sent la parcel·la mínima de
60,00 m2 de superfície.
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Vista la documentació tècnica i administrativa presentada pels promotors,
obrant a l’expedient d'obres;
Fet avinent l’informe emès al respecte pel Tècnic Municipal i per Secretaria,
Atès que són aplicables les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Gandesa, publicat el Text Refós en el DOGC núm. 5100, de data
31.03.2008 i modificacions posteriors en el DOGC núm. 5134 de data
20.05.2008 i altres;
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de
22 de febrer, 4 a 17 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, 75 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis del ens locals i disposicions concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar al Sr. AFR llicència urbanística per a segregar una porció de
terreny de 47,11 m2 de la finca urbana situada al c. del Call, 18 de Gandesa,
amb Referència Cadastral núm. 4680205BF8448B0001HS, de 122,34 m2 de
superfície, resultant els immobles següents (Exp. 187/2018):
-Immoble 1 (Finca a segregar):
C. Pou Nou, 6 Gandesa
Superfície solar: 47,11 m2
Superfície construïda en planta baixa: 47,11 m2, d’ús industrial (magatzem)
Confrontants:
Al nord: amb c. del Call, 20
Al sud: amb c. del Call, 16
A l’est: amb c. Pou Nou, 6, per on s’accedeix
A l’oest: amb c. del Call, 18
-Immoble 2 (Resta de la finca matriu):
C. del Call, 18 Gandesa
Superfície solar: 75,23 m2
Superfície construïda en planta baixa: 212,43 m2, Ús industrial (magatzem)
Confrontants:
Al nord: amb c. del Call, 20
Al sud: amb c. del Call, 18, per on s’accedeix
A l’est: amb c. del Call, 16 i c. Pou Nou, 6
A l’oest: amb c. del Call, 20
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SEGON: Determinar que la finca urbana objecte de segregació es regirà per
les Normes Subsidiàries de planejament, incloses en Zona d’ordenació antiga
i tradicional, Clau 1A.
TERCER: Determinar tanmateix, que la present llicència s'atorga salvat el dret
de propietat i sens perjudici de tercers i no podrà invocar-se per a excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què puguin incórrer els seus titulars
en l'exercici de les activitats a la que la mateixa es refereix.
QUART:
Aprovar la liquidació de taxes municipals devengades per
l'atorgament de la llicència urbanística de referència, de conformitat amb les
ordenances fiscals aplicables.
Sol·licituds d’autorització per a
d’abastament d’aigua.

connectar

a la xarxa municipal

Vistes les peticions efectuades pels promotors que tot seguit s’esmenten, per
a connectar a la xarxa d’abastament d’aigua potable pels immobles emplaçats
als llocs que així mateix es relacionen;
Vistos els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Estimar les peticions efectuades pels promotors que tot seguit es relacionen i
atorgar autorització per a connectar a la xarxa municipal d’abastament d’aigua
pels immobles que s’assenyalen, segons els expedients d’obres que així
mateix s’esmenten:
Expedient
158/2018
161/2018
169/2018

Nom del peticionari

Emplaçament

EAA
AJLD
MCAS

C. Corbera d’Ebre, 12, bx C
C. Assís Garrote, 2, bloc A, 4art
Pl. de la Farola, 7, bx

2. Determinar que les llicències s’atorguen condicionades al compliment de
les següents determinacions:
-Les obres a realitzar i el material a emprar, aniran a càrrec dels peticionaris.
-Els promotors hauran de deixar en bon estat el paviment del carrer i les
voreres.
SEGON: Determinar tanmateix, que
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1. La connexió a la xarxa d’aigua, s’haurà de realitzar efectivament en el
termini màxim de dos (2) anys, prorrogable per un altre, prèvia sol·licitud de
l’interessat, a comptar a partir de la data d’atorgament de l’autorització
municipal.
Transcorreguts aquests terminis s’haurà de sol·licitar de nou
l’autorització municipal i liquidar simultàniament les taxes corresponents en
règim d’autoliquidació.
2.
Les llicències s’entenen atorgades salvat el dret de propietat i sense
perjudici del de tercers i no podran ser invocades per excloure o disminuir la
responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els beneficiaris en
l’exercici de llurs activitats.
TERCER: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal a satisfer els promotors
abans esmentats, devengades per les autoritzacions atorgades, segons
l’ordenança fiscal aplicable.
Sol·licituds d’autorització per a connectar a la xarxa municipal de
clavegueram.
Vistes les peticions efectuades pels promotors que tot seguit s’esmenten, per
a connectar a la xarxa municipal de clavegueram pels immobles emplaçats als
llocs que així mateix es relacionen;
Vistos els informes emesos al respecte pel Tècnic Municipal;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
1. Estimar les peticions efectuades pels promotors que tot seguit es relacionen
i atorgar autorització per a connectar a la xarxa municipal de clavegueram pels
immobles que s’assenyalen, segons els expedients d’obres que així mateix
s’esmenten:
Expedient
158/2018
161/2018
169/2018

Nom del peticionari

Emplaçament

EAA
AJLD
MCAS

C. Corbera d’Ebre, 12, bx C
C. Assís Garrote, 2, bloc A, 4rt
Pl. de la Farola, 7, bx

2. Determinar que les llicències s’atorguen condicionades al compliment de
les següents determinacions:
-Les obres a realitzar i el material a emprar, aniran a càrrec dels peticionaris.
-Els promotors hauran de deixar en bon estat el paviment del carrer i les
voreres.

SEGON: Determinar tanmateix, que
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1. La connexió a la xarxa de clavegueram, s’haurà de realitzar efectivament en
el termini màxim de dos (2) anys, prorrogable per un altre, prèvia sol·licitud de
l’interessat, a comptar a partir de la data d’atorgament de l’autorització
municipal. Transcorreguts aquests terminis s’haurà de sol·licitar de nou
l’autorització municipal i liquidar simultàniament les taxes corresponents en
règim d’autoliquidació.
2. Les llicències s’entenen atorgades salvat el dret de propietat i sense perjudici
del de tercers i no podran ser invocades per excloure o disminuir la
responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els beneficiaris en
l’exercici de llurs activitats.
TERCER: Aprovar les liquidacions de la taxa municipal a satisfer els promotors
abans esmentats, devengades per les autoritzacions atorgades, segons
l’ordenança fiscal aplicable.

Sol·licituds de canvi de titularitat d’escomesa d’aigua.

Vistes les peticions efectuades pels senyors que tot seguit s’esmenten, per a
canviar la titularitat del dret d’escomesa a la xarxa d’abastament d’aigua dels
immobles que així mateix es relacionen, a fi que constin al seu nom;
Vistos els informes emesos pel Tècnic Municipal;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Estimar les peticions efectuades pels promotors que tot seguit es
relacionen i atorgar autorització per a què consti al seu nom el dret d’escomesa
a la xarxa d’abastament d’aigua potable dels immobles que s’assenyalen, de
conformitat amb els expedients d’obres que s’esmenten:

Expedient
166/2018
168/2018
170/2018
174/2018
175/2018
179/2018
180/2018
181/2018
182/2018
183/2018
184/2018
185/2018
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Nom del peticionari

Emplaçament

PAV
PRR
LRP
IOP
YVB
JJT
RGS
Gráficas Salaet, S.A.
Gráficas Salaet, S.A.
Gráficas Salaet, S.A.
Gráficas Salaet, S.A.
Gráficas Salaet, S.A.

C. Iriarte, 29
Pl. de la Farola, 1
C. Set Sitis, 21
Rambla Democràcia, 14, 2n 1a
C. Mare de Dèu de la Fontcalda, 2, 2n B
C. Mare de Dèu de la Fontcalda, 16
C. Assís Garrote, 2, bloc A, 3r
Polígon Industrial la Plana, Parcel.la 9
Polígon Industrial la Plana, Parcel.la 10
Polígon Industrial la Plana, Parcel.la 11
Polígon Industrial la Plana, Parcel.la 12
Polígon Industrial la Plana, Parcela, 13

SEGON: Determinar que les llicències s’entenen atorgades salvat el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no podran ser invocades per excloure
o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l’exercici de llurs activitats.
TERCER:
Aprovar les liquidacions de la taxa municipal a satisfer els
promotors esmentats, devengades per les autoritzacions atorgades, segons
l’ordenança fiscal aplicable.
.-.-.-.-.-.-.

Tanmateix, l’Ajuntament Ple va acordr amb l’abstenció del Regidor Municipal
Sr. Pere Royo Pedrola:
PRIMER: Estimar la petició efectuada pel promotor que tot seguit s’esmenta i
atorgar autorització per a què consti al seu nom el dret d’escomesa a la xarxa
d’abastament d’aigua potable de l’immoble que s’assenyala, de conformitat
amb els expedients d’obres que s’esmenten:
Expedient
186/2018

Nom del peticionari

Emplaçament

Royo Pedrola Pedro y Cía, CB

Av. Aragó, 1

SEGON: Determinar que les llicències s’entenen atorgades salvat el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no podran ser invocades per excloure
o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l’exercici de llurs activitats.
TERCER:
Aprovar les liquidacions de la taxa municipal a satisfer els
promotors esmentats, devengades per les autoritzacions atorgades, segons
l’ordenança fiscal aplicable.
12) Aprovació si s’escau, de la proposta tramesa per Remsa Memorial per
la urbanització de la zona que ha d’ocupar el nou tanatori, a l’av.
Franquet, 74 de Gandesa.
Feta avinent la proposta tramesa per Remsa Memorial en relació a la
urbanització de la zona que ha d’ocupar el nou tanatori, a l’av. Franquet, 74 de
Gandesa així com la millora de l’accessibilitat dels veïns de l’entorn, amb el
proveiment d’aparcaments de forma lineal al c. Quinze i la cessió de terreny en
favor de l’Ajuntament per ajustar les alineacions obligatòries i donar compliment
a les Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa, en els termes
següents:
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“L’amplada del carrer Quinze en el tram consolidat és de 7,15 metres .Atès que
aquest carrer, a causa de la seva amplada no pot encabir aparcaments i vial,
el promotor proposa retirar l’edifici del tanatori una distància addicional cap a
l’interior del seu solar fi i efecte de proveir de reserva de superfície privada
colindant i de forma lineal al carrer Quinze per poder satisfer la construcció dels
aparcaments demandats per l’Ajuntament.
Aquest fet obliga al promotor a reduïr la superfície privada de sòl edificable, la
qual cosa repercuteix també en la reducció de la superfície de l’equipament,
amb motiu de la limitació de l’ocupació de sòl màxima que la normativa imposa.
El solar resultant respectarà les alineacions vigents, així com la implantació de
l’edifici respectarà l’edificabilitat màxima, l’ocupació màxima, la consideració
de volumetria específica, les separacions mínimes a vials així com la resta de
paràmetres regulats per les Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa.
La proposta final es concreta amb la urbanització pendent d’executar del carrer
Quinze amb espai suficient per vials i aparcaments en bateria, i l’espai del
carrer Sense Nom més la zona verda, que es pavimentarà amb el mateix tipus
de material que les voreres de l’av. Franquet.”
Fet avinent l’informe favorable emès al respecte pel Tècnic Municipal;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar la proposta de referència.
SEGON: Donar trasllat del present acord a l’empresa promotora per al seu
coneixement i als efectes escaients.
Assumptes de Governació:
13) Sol.licituds de llicència municipal d’activitat
▀Sol·licitud de l’empresa “Reciclatges Celma, SL” (Exp. 15/2017).
L’empresa “Reciclatges Celma, SL” va sol·licitar a l’Ajuntament autorització per
a modificar la llicència ambiental atorgada per l’Ajuntament en data 29/09/2011
per a una activitat de selecció i reducció de volum del material reciclable,
ampliant-la amb la gestió de residus d’aparells elèctrics i electrodomèstics, a la
parcel·la 17 del Polígon Industrial “la Plana”, TM de Gandesa.
Segons l'informe emès pel Tècnic Municipal, l'activitat de referència està
inclosa a l'annex II, Apartat 10, Subapartat 10.2 (centre de recollida i
transferència de residus perillosos, amb una capacitat de fins a 30 tones per
dia) de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de
les activitats, sotmesa al règim de llicència ambiental.
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Per altra part, segons consta al mateix informe, l'activitat existent disposa de
llicència ambiental per a una activitat de selecció i reducció de volum de
material reciclable, atorgada per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió de
data 29/09/2011 (Exp. d’activitat 19/2010).
La modificació sol·licitada
comporta un canvi no substancial de la llicència atorgada per adaptació al RD
110/2015 de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics
(RAEE’s) .
En compliment del que determina l'article 40 de la Llei 20/2009 abans
esmentada, l'Ajuntament va sol·licitar al Consell Comarcal de la Terra Alta,
que es pronunciés sobre la suficiència i la idoneïtat del projecte i de l'altra
documentació presentada per la promotora i que emetés un informe integrat
sobre l’activitat de referència, com a tràmit previ a l’atorgament per part de
l’Ajuntament, de l’autorització de modificació de la llicència ambiental.
En data 26 de juliol de 2018, l’òrgan ambiental del Consell Comarcal va
emetre un informe integrat determinant que s’haurà de seguir l’estipulat a
l’informe sobre sol·licitud de modificació de l’activitat en relació amb els
aspectes de gestió de residus emès per l’Agència de Residus de Catalunya,
transcrit en el mateix informe.
D’acord amb el que disposa l'article 41 de la Llei abans esmentada, la sol·licitud
i documentació que l'acompanya es va sotmetre a informació púbica durant un
termini de trenta (30) dies mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de
Província de Tarragona núm. 9 de data 12/01/2018 i en el tauler d’anuncis de la
Casa Consistorial, respectivament.
Durant el tràmit d’informació pública no va presentar-se cap reclamació, si bé
resta pendent d’efectuar-se el tràmit d’informació veïnal.
De conformitat amb el que estableixen els article 45 i 46 de la Llei 20/2009, de
4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER:
Formular la proposta de resolució de l'expedient d'activitat núm.
15/2017, incoat a instància de l’empresa “Reciclatges Celma, SL.”, amb CIF
núm. B-55532154, en el sentit d’atorgar a la peticionària autorització per a
modificar la llicència ambiental atorgada per acord del Ple de data 29/09/2018
(Exp. d’activitat 19/2010), de selecció i reducció de volum de material
reciclable, ampliant-la amb la gestió de residus d’aparells elèctrics i
electrònics, per adaptar-la al RD 110/2015 de 20 de febrer, sobre residus
d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE’s), a la Parcel·la 17 del Polígon
Industrial “la Plana”, TM de Gandesa, amb les condicions següents:
1.- A què no es presenti cap reclamació durant el tràmit d’informació veïnal,
d’un termini de deu (10) dies.
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2.-CONDICIONS QUE S’IMPOSEN A LA LLICÈNCIA AMBIENTAL:
1: D’acord amb l’informe emes per l’Agència de Residus de Catalunya (Expedient
EM20170004):

1.- D’acord amb els criteris indicats en l’apartat de producció de residus del document
Criteris interpretatius de canvi no substancial (versió 18/10/2016), considerem que la
modificació és no substancial, atès que, en relació a l’autorització ambiental:
- L’increment de la capacitat conjunta de gestió de residus inferior al 50% (valorització i
transferència) (es passa de 4,413 t/any a 4,487 t/any, que equival a un 1,7%).
- L’increment en la capacitat d’emmagatzematge conjunta de residus de l’establiment
inferior al 100% (es passa de 47 t fins a 70 t, que equival a un 49%).
2. La taula de producció màxima de residus s’actualitza de la manera següent:
Descripció
Classe
Codi
Producció
Residus generals no classificats
NP
200301
11 t/any
Piles alcalines (excepte 160603)
NP
160604
1 t/any
Altres piles i acumuladors
NP
160605
1 t/any
Bateries i acumuladors especificats en els codis
160601, 160602 o 160603 i bateries i
NP
200133
1 t/any
acumuladors sense classificar que contenen
aquestes bateries
Bateries i acumuladors diferents dels especificats
NP
200134
1 t/any
en el codi 200133
Bateries de plom
P
160601
1 t/any
Acumuladors de Ni-Cd
P
160602
1 t/any
Piles que contenen mercuri
P
160603
1 t/any
Altres residus generats en petites quantitats o esporàdicament (olis usats de motors)
3. Establim les condicions següents:
3.1. – La capacitat de gestió (valorització i transferència) i d’emmagatzematge
de residus queden modificades de la manera següent:
Residus a valoritzar

Capacitat
d’emmagatzematge de
residus pendents de
tractar
Envasos(CER 150101, 150102)
960 t/any
15,5 t
Paper i cartró (CER 200101)
2.400 t/any
15,5 t
Plàstic (CER 200139)
96 t/any
5t
Vidre (CER 150107)
420 t/any
3,5 t
Ferralla i metalls (CER 200140, 170401)
485 t/any
3t
Palets (150103)
24 t/any
2,5 t
Cable (CER 170411)
12 t/any
1t
Nota: es podran acceptar aquells residus d’origen municipal assimilables a industrials
que no estiguin adscrits a cap servei de recollida municipal obligatòria.
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Capacitat de
gestió anual

Residus a transferir

60 t/any
20 t/any

Capacitat
d’emmagatzematge de
residus pendents de
tractar
20 t
2t

10 t/any

2t

Capacitat de
transferència
anual

Bateries (CER 160601)
RAEE no perillosos (codis CER d’acord
amb la taula de la prescripció núm. 2.2)
RAEE perillosos (codis CER d’acord amb
la taula de la prescripció núm. 2.2)

3.2. En relació amb la gestió del RAEE a transferir:
3.2.1. L’operació de gestió de RAEE és:
- R1301 Emmagatzematge de residus en l’àmbit de la recollida que inclogui les
instal·lacions de transferència.
3.2.2.- S’ha de donar compliment a les condicions establertes en el Reial Decret estatal
110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics, i per a les
instal·lacions de recollida en especial, cal:
- Complir les condicions de l’annex VIII.1 del RD110/2015.
- Disposar d’un arxiu cronològic, d’acord amb la informació de l’annex XI del
RD 110/2015.
3.2.3.- S’ha de disposar d’un registre d’entrades i sortides específic per a gestionar els
RAEE.
3.2.4.- S’ha de disposar d’una zona per a emmagatzemar els RAEE, que es puguin
destinar a la preparació per a la reutilització.
3.2.5.- La capacitat de gestió anual i d’emmagatzematge és la següent:
Fracció
de
recollid
a

1

2

3
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Grups de tractament de
RAEE

Codis LERRAEE

11* Aparells amb CFC,
HCFC, HC, NH3
12* Aparells aire
acondicionat
13* Aparells amb oli en
circuits o condensadors
21* Monitors i
pantalles CRT
22* Monitors i
pantalles: No CRT, no
LED
23* Monitors i
pantalles LED
31* Làmpades
descàrrega no LED i
fluorescents

200123* - 11*
160211* - 11*
200123* - 12*
160211* - 12*
200135 * - 13*
160213 * - 13*
200135* - 21*
160213* - 21*
200135* - 22*
160213* - 22*
200136* - 23*
160214* - 23*
200121* - 31*

Capacitat
màxima
tractament
anual (t)

10 t/a de
RAEE
perillosos
20 t/a de
RAEE no
perillosos

Capacitat
màxima
emmagatzematg
e de residus
abans de tractar
(t)

2t RAEE
perillosos
2 t de RAEE no
perillosos

32* Làmpades LED

4

5

6

7

41* Grans aparells amb
components perillosos

42* Grans aparells
(resta)
51* Petits aparells amb
components perillosos i
piles
52 * Petits aparells
(resta)
61* Aparells
informàtics i de
telecomunicacions amb
components perillosos
72* Panells fotovoltaics
(Ex. Si)
72* Panells fotovoltaics
perillosos (Ex. CdTe)

200136* - 32*
160214* - 32*
200135* - 41*
160212* - 41*
160210* - 41*
160212* - 41*
200136* - 42*
460214* - 42*
200135* - 51*
160212* - 51*
160213* - 51*
200136* - 52*
160214 – 52*
200135* - 61*

160214* - 71*
160213* - 72*

3.3.- Als efectes de garantir el compliment de les obligacions adquirides en relació al
desenvolupament de l’activitat haurà de fer-se efectiu un increment de la fiança de cinc
mil sis-cents vuitanta-tres euros amb cinquanta cèntims (5.683,50€). La fiança total
disposada ha de ser de vint-i-vuit mil dos-cents onze euros amb cinquanta cèntims
(28.211,50€).
3.4.- En el control inicial del canvi cal comprovar el que fa referència a l’activitat de
transferència de RAEE i, en particular, el compliment de la prescripció núm. 2.2
d’aquest informe.
3.5- L’Agència de Residus de Catalunya modificarà la inscripció de l’activitat en el
Registre General de Persones Gestores de Residus de Catalunya quan disposi de la
resolució del canvi, s’acreditin les condicions i obligacions que ha de complir l’empresa
com a gestor de residus i s’hagi efectuat el control inicial del canvi amb caràcter
favorable.
S’adjunta l’annex corresponent al càlcul de la fiança:
Càlcul de la fiança corresponent al projecte d’una activitat de valorització i transferència
de residus perillosos i no perillosos, promogut per RECICLATGES CELMA, SL.
Exp. TM20170004
Fiança mínima per gestió de residus
Per capacitat d’emmagatzematge de residus pendents de valoritzar
15,5 t envasos (equivalent a 1,409 u), a 4€/u
21,5 t paper, plàstic i cable, a 14€/t
3,5 t vidre, a 7€/t
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21.000€

5.636€
301€
24,5€

5,5 t de ferralla i palets, a 28€/t

154€

Per capacitat d’emmagatzematge de residus pendents de transferir
20 t de bateries, a 28€/t
2 t RAEE perillosos, a 240€/t
2 t RAEE no perillosos, a 28€/t

560€
480€
56€

Total fiança
Fiança dipositada (exp. EM20110002)
Fiança pendent de dipositar

28.211,50€
22.528,00€
5.683,50€

SEGON: Notificar la present proposta de resolució a l'interessada i al Consell
Comarcal de la Terra Alta respectivament, a fi que en el termini màxim de
quinze (15) dies, puguin presentar les al·legacions, els documents i les
justificacions que considerin convenients.
▀Sol·licitud de la societat “Celler Germans Balart, SL” de canvi de titularitat
d’una llicència d’activitat, (Exp. 9/2018).
La societat ”Germans Balart, SL”, amb CIF núm. B-55713515, ha sol·licitat
autorització per a canviar la titularitat de la llicència municipal d’activitat del
celler d’elaboració i criança de vins, emplaçat al c. Buenos Aires, 4,
de
Gandesa, segons consta a l'expedient 9/2018.
Es tracta d’un local que té una superfície construïda de 96,40 m2 i útil de
92,80 m2, tots en planta baixa d’un edifici existent amb ús residencial, amb
un aforament màxim de 3 persones.
Té els serveis de vies públiques i de
sanejament prescrits per la normativa vigent.
Segons l’informe emès pel Tècnic Municipal, l'activitat en qüestió és innòcua,
sense incidència ambiental, no estant inclosa en cap dels annexos de la Llei
20/2009. de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
Altrament, ni per la seva superfície (<500 m2) ni pel seu aforament (3),
l’activitat tampoc està inclosa en cap dels supòsits de l’annex 2 de la Llei
3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis, sent una indústria del tipus
Av, amb un nivell intrínsec de risc baix. Per tant, no està subjecte al control
preventiu de l’Administració de la Generalitat.
La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls
de l’activitat econòmica, inclou l’activitat a l’annex 2, sotmesa a règim de
comunicació (Epígraf G-471).
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Per altra part, segons les Normes Subsidiàries de Planejament,
l’activitat
s’emplaça en sòl urbà, en zona d’ordenació antiga i tradicional (Clau 1A), a la
qual s’aplica el sistema d’ordenació segons alineació a vial en illa densa, i en
la que l’ús de celler és compatible urbanísticament.
La llicència consta actualment a nom del Sr. Marc Vidal Balart, atorgada per
acord de la Junta de Govern Local de data 15/07/2002, prèvia tramitació de
l’expedient d’activitat núm. 6/2002 en els termes establerts per la normativa
aplicable.
L’actual titular de la llicència ha manifestat la seva voluntat i consentiment en
transmetre-la en favor de la societat “Celler Germans Balart, SL”.
Fets avinents els informes favorables emesos al respecte pel Tècnic Municipal i
pel Cap Local de Sanitat, respectivament;
Vistos els articles 71 a 76, 86, 92 i 93 del Decret 179/1995, 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i
disposicions concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a la societat “Celler Germans Balart, SL”,, amb CIF núm. B55713515, autorització municipal per a què consti al seu nom la llicència
d’activitat del celler d’elaboració i criança de vins emplaçat al c. Buenos Aires,
4, de Gandesa, de conformitat amb la documentació obrant a l’expedient
9/2018, amb la condició següent:
1. L’aforament màxim del local serà de 3 persones.
2. S’hauran d’instal·lar a l’interior del local els senyals de prohibit fumar,
d’acord amb el que estableix la Llei 28/2005, de 26 de desembre, modificada
posteriorment per la Llei 42/2010, de 30 de desembre.
3. S’hauran de complir la resta de les condicions imposades a la llicència
d’activitat objecte de transmissió.
SEGON: Determinar que la present autorització s'atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l'exercici de les seves activitats.
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TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer el titular de
l’autorització atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals aplicables.
▀Sol·licitud de l’empresa “Food Aerosols Spain, SL” (Exp. 10/2018).
L’empresa “Food Aerosols Spain, SL”, amb CIF núm. B-45778123, ha
sol·licitat llicència municipal per a una activitat d’envasament de líquids
alimentaris (oli d’oliva) de diferents densitats en diferents tipus d’envàs, inclòs
l’envasament d’aerosols alimentaris amb aire comprimit, no inflamable, al
Taller 2 de l’immoble destinat a Viver d’Empreses, existent al Polígon Industrial
“la Plana”, Parcel·la 33, de Gandesa segons consta a l'expedient a dalt
referenciat.
El local on s’ha de realitzar l’activitat té una superfície útil de 69,00 m2,
distribuïda en sala principal, sala d’envasament, sala d’empaquetat i sala
d’accés i vestidors, amb un aforament màxim de 3 persones.
Segons l’informe emès pel Tècnic Municipal, l'activitat en qüestió és innòcua,
sense incidència ambiental, no estant inclosa en cap dels annexos de la Llei
20/2009. de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
Altrament, ni per la seva superfície ni pel seu aforament, l’activitat tampoc està
inclosa en cap dels supòsits de l’annex 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis, sent un local tipus C, de risc baix. Per tant, no
està subjecte al control preventiu de l’Administració de la Generalitat.
La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls
de l’activitat econòmica, no classifica dita activitat.
Per altra part, segons les Normes Subsidiàries de Planejament,
l’activitat
s’ha d’emplaçar en sòl urbà, en zona d’ús industrial, Polígon Industrial “la
Plana”,
en la que els usos industrials i comercials són compatibles
urbanísticament.
Fet avinents els informes favorables emesos al respecte pel Tècnic Municipal i
pel Cap Local de Sanitat, respectivament;
Vistos els articles 71 a 76, 92 i 93 del Decret 179/1995, 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i
disposicions concordants;
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L'AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a l’empresa ““Food Aerosols Spain, SL”, amb CIF núm. B45778123,
llicència municipal per a una activitat d’envasament de líquids
alimentaris (oli d’oliva) de diferents densitats en diferents tipus d’envàs, inclòs
l’envasament d’aerosols alimentaris amb aire comprimit no inflamable, en sòl
urbà industrial, al Taller 2 de l’immoble destinat a Viver d’Empreses existent al
Polígon Industrial “la Plana”, Parcel·la 33, de Gandesa, de conformitat amb la
documentació aportada per la promotora, obrant a l’expedient d’activitat núm.
10/2018 i amb les condicions següents:
1. L’aforament màxim del local serà de 3 persones.
2. S’hauran d’instal·lar a l’interior del local els senyals de prohibit fumar,
d’acord amb el que estableix la Llei 28/2005, de 26 de desembre, modificada
posteriorment per la Llei 42/2010, de 30 de desembre.
3. Caldrà aportar a l’Ajuntament certificat final de l’activitat i sol·licitar als
Serveis Tècnics Municipals que realitzin la corresponent acta de comprovació.
4. L’horari de treball serà el normal per a aquest tipus d’activitat, segons
regulació de l’òrgan oficial competent.
SEGON:
Determinar que la present llicència s'atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l'exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer la titular de la
llicència d'activitat atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
▀Sol·licitud de l’empresa “Orange Espagne, SAU” (Exp. 11/2018).
L’empresa “Orange Espagne, SAU”, amb CIF núm. A-82009812, ha sol·licitat
llicència municipal per a una activitat d’estació base de telefonia mòbil de la
xarxa Orange,
formada per una torre metàl·lica de 40 m d’altura i una
superfície de 51,66 m2, al Polígon Industrial “la Plana”, 28, TM de Gandesa,
segons consta a l'expedient a dalt referenciat.
La finca on s’han d’ubicar les instal·lacions és de titularitat municipal i està
situada en sòl urbà, Zona d’Equipaments (Clau E), en la qual ja hi ha unes
instal·lacions de telefonia mòbil propietat de la mateixa promotora, autoritzades
al seu dia per l’Ajuntament, previ atorgament de llicència d’ocupació temporal i
a precari.
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Segons l’informe emès pel Tècnic Municipal, l'activitat en qüestió és innòcua,
sense incidència ambiental, no estant inclosa en cap dels annexos de la Llei
20/2009. de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls
de l’activitat econòmica, no classifica dita activitat.
La Llei 9/2014, de 9 de maig, de telecomunicacions, estableix que pel
desplegament de xarxes de domini privat, es presentarà una declaració
responsable que contingui una manifestació explicita del compliment d’aquells
requisits que resultin exigibles d’acord amb la normativa vigent.
Fet avinents els informes favorables emesos al respecte pel Tècnic Municipal i
pel Cap Local de Sanitat, respectivament;
Vistos els articles 71 a 76, 92 i 93 del Decret 179/1995, 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 4, 7, 53,
55, 57, 58 i 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s¡’aprova el
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals i disposicions concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a l’empresa “Orange Espagne, SAU”, amb CIF núm. A82009812, llicència municipal per a una activitat d’estació base de telefonia
mòbil de la xarxa Orange, formada per una torre metàl·lica de 40 m d’altura i
una superfície de 51,66 m2, al Polígon Industrial “la Plana”, 28, Zona
d’Equipaments,
TM de Gandesa,
Referència Cadastral núm.
5680801BF8458B0001JH, de conformitat amb la documentació tècnica
aportada per la promotora (referència TX7759/CAT7759), obrant a l’expedient
d’activitat núm. 11/2018 i amb les condicions següents:
1. S’hauran de complir les condicions imposades a la llicència municipal
d’ocupació temporal i a precari atorgada al seu dia per l’Ajuntament, per a la
ubicació d’instal·lacions de telefonia mòbil en la mateixa parcel·la de titularitat
municipal, determinant que:
a) La llicència d’ocupació temporal origina al seu titular una situació de
possessió precària essencialment revocable per part de l’Ajuntament per
raons d’interès públic, i sense dret a indemnització.
b) L’ocupació temporal dona lloc a la percepció per part de l’Ajuntament,
de les taxes establertes a les corresponents ordenances fiscals
aplicables, sent subjecte passiu la titular de la llicència.
c) La present llicència d’activitat, per si mateixa, no atorga al seu titular
cap dret a l’ocupació del terreny municipal on s’han previst d’ubicar les
instal·lacions adscrites a l’activitat de referència.

50

2. Un cop finalitzades les instal·lacions, s’haurà d’aportar a l’Ajuntament el
corresponent certificat final d’activitat visat i signat pel tècnic director i sol·licitar
als Serveis Tècnics Municipals l’acta de comprovació.
SEGON:
Determinar que la present llicència s'atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i no pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l'exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer la titular de la
llicència d'activitat atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals
aplicables.
▀Sol·licitud de la Sra. Marta Sabaté Teixidó, Exp. núm. 12/2018.
La Sra.
Marta ha sol·licitat llicència ambiental per a una activitat
d’ensenyament no reglat destinada a acadèmia de repàs, a emplaçar al local
existent al c. Vilalba, 11, baixos, de Gandesa, segons consta a l'expedient a
dalt referenciat.
El local té una superfície útil de 115,57 m2, distribuït en 4 aules, despatx,
rebedor, lavabo i passadís, amb un aforament màxim de 56 persones. El local
forma part de la planta baixa d’un edifici de només planta baixa, d’ús industrial,
amb Referència Cadastral núm. 4781903BF8448B0001MS.
La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, classifica l’activitat a l’annex III, Codi 12.48 -Centres docents-,
sotmesa al règim de comunicació prèvia.
La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica, classifica l’activitat dins l’epígraf 96, sotmesa al règim de
comunicació.
Altrament, ni per la seva superfície (<2.000 m2) ni per l’alçada d’evacuació
(<15 m), l’activitat tampoc està inclosa en cap dels supòsits de l’annex 1 de la
Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis. Per tant, no està subjecte al
control preventiu de l’Administració de la Generalitat.
Segons les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, l'activitat de
centre docent és compatible urbanísticament ja que l’ús educatiu és permès en
aquesta zona, qualificada com a sòl urbà, d’ordenació antiga i tradicional,
Clau 1-B, en la qual és d’aplicació el sistema d’ordenació segons alineació a
vial amb pati d’illa.
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El local de referència té els serveis de vies públiques i de sanejament prescrits
per la normativa vigent.
Fets avinents els informes favorables emesos al respecte pel Tècnic
Municipal i pel Cap Local de Sanitat, respectivament;
Vistos els articles 51 a 53 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, abans
esmentada, 71 a 76, 92 i 93 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i
disposicions concordants;
L'AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a la Sra. Marta Sabaté Teixidó, llicència ambiental per a
una activitat d’ensenyament no reglat, destinada a acadèmia de repàs, a
emplaçar al c. Vilalba, 11, de Gandesa, de conformitat amb la documentació
tècnica aportada per la promotora, obrant a l’expedient d’activitat núm.
12/2018, i amb les condicions següents:
1. L'aforament màxim de l’aula serà de 56 persones.
2. S’hauran d’instal·lar a l’interior del local les senyals de prohibit fumar,
d’acord amb el que estableix la Llei 28/2005, de 26 de desembre, modificada
posteriorment per la Llei 42/2010, de 30 de desembre.
3. La titular de la llicència haurà de presentar a l'Ajuntament certificació tècnica
expedida per un tècnic competent que acrediti que l’activitat i les instal·lacions
s’adeqüen al projecte presentat i a la llicència atorgada.
4. Prèviament al funcionament de l’activitat, la titular de la llicència haurà de
sol·licitar als Serveis Tècnics Municipals que realitzin la corresponent acta de
comprovació.
5. L’horari de treball serà el normal per a aquest tipus d’activitat,
regulació de l’organisme oficial competent.

segons

SEGON: Determinar que la present llicència s’entén atorgada salvant el dret
de propietat i sense perjudici del de tercers i no podrà ser invocada per
excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer
els beneficiaris en l’exercici de les seves activitats.
TERCER: Aprovar la liquidació de taxes municipals a satisfer la titular de la
llicència atorgada, de conformitat amb les ordenances fiscals aplicables.
QUART: Notificar el present acord a l’interessada per al seu coneixement i als
efectes escaients.
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14)
Aprovació si s’escau,
del conveni tramès per BASE Gestió
d’Ingressos de la Diputació de Tarragona, per la regularització de la
gestió del cobrament de taxes i preus públics delegada per l’Ajuntament.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (en
endavant LRBRL), en el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la
competència d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis. En el mateix sentit, els articles 3.1.k) i 141 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre de 2015, de règim jurídic del sector públic, (en endavant LRJSP)
estableix que les Administracions Públiques prestaran, en l’ àmbit propi, la
cooperació i assistència actives que altres Administracions poguessin sol·licitar
per l’eficaç exercici de les seves competències.
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic
que els hi correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en
endavant TRLRHL), concreta aquesta assistència disposant que, les entitats
locals podran delegar en altres entitats locals, en quin territori, estiguin
integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i
dels restants ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els hi atribueix.
El Ple de l’Ajuntament, en data 10 d’octubre de 2001, va adoptar un acord de
delegació de competències en matèria de gestió i recaptació, entre altres, de la
recaptació en període voluntari i en període executiu de les taxes i preus
públics de forma genèrica, delegació que es va acceptar pel Ple de la Diputació
de Tarragona en data 1 de febrer de 2002.
En data 1 d’octubre de 2009, el Ple de l’Ajuntament de Gandesa va adoptar un
acord de delegació en matèria de recaptació en període voluntari de les multes
i sancions en matèria d’infraccions de la normativa administrativa, delegació
que es va acceptar pel Ple de la Diputació de Tarragona en data 29 de gener
de 2010.
En data 1 de setembre de 2009 es va signar el conveni regulador de la
delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a
favor de la Diputació de Tarragona, l’abast del qual, que es detallava en el
corresponent acord de delegació.
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i, al mateix
temps, la gran importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara
a la bona marxa de la gestió econòmica d’aquest municipi, fa que es consideri
necessari adoptar un acord que concreti i especifiqui la relació de taxes i preus
públics delegades de forma genèrica al Ple del 10 d’octubre de 2001, esmentat
anteriorment.
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També es considera necessari revocar la delegació de les facultats en matèria
de recaptació en període voluntari de les multes i sancions en matèria
d’infraccions administratives, ja que BASE no l’està efectuant.
Cal informar que la delegació de facultats en matèria de gestió i recaptació
voluntària i executiva i encàrrec de gestió de les sancions establertes a la Llei
de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, efectuada a l’any
2006, amb conveni regulador de data 13 de juny de 2006, continua vigent.
Examinada la proposta al Ple de l’Ajuntament;
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT, i en tot cas, amb
el quòrum exigit a l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, amb la redacció donada per la Llei 57/2003,
PRIMER: Especificar la delegació de facultats en matèria de recaptació de les
taxes i preus públics, efectuada per acord del Ple del 10 d’octubre de 2001. En
concret, aquesta delegació abasta els següents ingressos:
a) Recaptació en període voluntari i en període executiu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Taxa de Clavegueram
Taxa de Recollida de residus
Taxa OVP amb taules I cadires
Taxa de conservació Cementiri
Taxa per l’ocupació del domini públic amb quioscs o altres
instal·lacions.
Taxa per les entrades de vehicles a traves de les voreres
(guals)

b) Recaptació en període executiu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
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Taxa per expedició de documents.
Taxa per la llicència d’antotaxi i altres vehicles de lloguer.
Taxa per llicències urbanístiques.
Taxa d’obertura d’establiments, llicència ambiental i per activitats
subjectes al règim d’autorització ambiental o comunicació prèvia.
Taxa de clavegueram
Taxa per l’ocupació de la via pública, amb mercaderies, runa,
material de construcció, tanques, puntals bastides i altres
instal·lacions anàlogues.
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb parades de
venda, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
situades en terrenys d’ús públic, indústries de carrer i ambulants i
rodatge cinematogràfic.
Taxa pel servei de la piscina municipal i instal·lacions esportives
municipals.
Taxa pel servei de subministrament d’aigua potable a domicili.

10. Taxa per ocupació de domini públic amb quioscs o altres
instal·lacions.
11. Taxa per la prestació del servei de publicitat a l’Emissora de
Ràdio Municipal.
12. Taxa per publicitat al programa de festes
13. Taxa per la impartició del curs de natació.
14. Taxa per la prestació del servei de Registre Censal d'Animals de
Companyia.
15. Taxa pel servei d’Escorxador Municipal.
16. Taxa per publicitat a la Revista d’Informació Municipal.
17. Taxa per publicitat en cartells senyalitzadors d’establiments de
restauració.
18. Taxa per venda a l’Oficina Municipal de Turisme, de llibres sobre
Gandesa.
19. Preu Públic per serveis prestats als usuaris de la Biblioteca.
20. Preu públic per l’estada a l’Alberg de Temporers de Gandesa.
21. Preu públic pel servei de la Llar d’Infants Municipal a Gandesa.
22. Preu públic pel servei esportiu de les pistes de pàdel.
23. Preu públic per la cessió d’ús de dependències i prestació de
serveis del Viver d’Empreses i Centre Empresarial de Gandesa.
24. Preu públic per la utilització de dependències municipals.
25. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
26. Contribucions especials
SEGON: Revocar la delegació de les facultats indicades a continuació, la
titularitat de les quals pertany a aquest Ajuntament de conformitat amb
l’establert a l’article 106.3 de la LRBRL i l’article 4 de la LRJAP-PAC.
-

Revocació de la recaptació en període voluntari de les multes i sancions
en matèria d’infraccions de la normativa administrativa, delegació
adoptada per acord del Ple Municipal de l’1 d’octubre de 2009.

TERCER: Aprovar, i incorporar al present acord, con annex 1, l’annex 1 del
conveni regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, on s’indiquen totes
les delegacions conferides, en els termes següents:

ANNEX I QUE S’ESMENTA:

ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS
DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE
L’AJUNTAMENT DE GANDESA A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA
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APARTAT 1
Delegació de la gestió tributària dels ingressos de dret públic següents:
-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les
llistes cobratòries en els tributs de caràcter periòdic i la seva
aprovació i exposició pública, així com la pràctica de liquidacions
d’ingrés directe.
b) La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions.
c) La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en
matèria de gestió dels ingressos delegats.
d) La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos
delegats.
e) La liquidació de recàrrecs per presentació extemporània de
declaracions.
f) La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos, si
s’escau.
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la
gestió dels ingressos de dret públic.
APARTAT 2
Delegació de la recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic
següents:
-

-
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IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
TAXES:
1. Taxa de Clavegueram
2. Taxa de Recollida de residus
3. Taxa OVP amb taules I cadires
4. Taxa de Conservació cementiri
5. Taxa per l’ocupació del domini públic amb quioscs o altres
instal·lacions
6. Taxa per les entrades de vehicles a traves de les voreres (guals)
7.
EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació dels períodes de pagament voluntari.
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i
acreditacions de pagament.
c) La recaptació dels mateixos en període voluntari i la concessió o
denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
d) La recaptació de les altes en l’impost, si s’escau.
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats
en l’exercici de les facultats delegades.
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos
indeguts
g) La liquidació d’interessos de demora, si s’escau.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la
recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic.
APARTAT 3
Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de dret
públic:
-
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IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
TAXES:
1. Taxa de clavegueram
2. Taxa per recollida, transport i tractaments de residus sòlids
urbans.
3. Taxa OVP amb taules I cadires
4. Taxa del cementiri
5. Taxa per expedició de documents.
6. Taxa per la llicència d’antotaxi i altres vehicles de lloguer.
7. Taxa per llicències urbanístiques.
8. Taxa d’obertura d’establiments, llicència ambiental i per activitats
subjectes al règim d’autorització ambiental o comunicació prèvia.
9. Taxa de connexió al clavegueram
10. Taxa per l’ocupació de la via pública, amb mercaderies, runa,
material de construcció, tanques, puntals bastides i altres
instal·lacions anàlogues.
11. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb parades de
venda, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
situades en terrenys d’ús públic, indústries de carrer i ambulants i
rodatge cinematogràfic.
12. Taxa pel servei de la piscina municipal i instal·lacions esportives
municipals
13. Taxa pel servei de subministrament d’aigua potable a domicili.

-

14. Taxa per ocupació de domini públic amb quioscs o altres
instal·lacions.
15. Taxa per la prestació del servei de publicitat a l’Emissora de
Ràdio Municipal.
16. Taxa per publicitat al programa de festes.
17. Taxa per la impartició del curs de natació.
18. Taxa per la prestació del servei de Registre Censal d'Animals de
Companyia.
19. Taxa pel servei d’Escorxador Municipal.
20. Taxa per publicitat a la Revista d’Informació Municipal.
21. Taxa per publicitat en cartells senyalitzadors d’establiments de
restauració.
22. Taxa per venda a l’Oficina Municipal de Turisme, de llibres sobre
Gandesa.
23. Preu Públic per serveis prestats als usuaris de la Biblioteca.
24. Preu públic per l’estada a l’Alberg de Temporers de Gandesa.
25. Preu públic pel servei de la Llar d’Infants Municipal a Gandesa.
26. Preu públic pel servei esportiu de les pistes de pàdel.
27. Preu públic per la cessió d’ús de dependències i prestació de
serveis del Viver d’Empreses i Centre Empresarial de Gandesa.
28. Preu públic per la utilització de dependències municipals.
EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
QUOTES D’URBANITZACIÓ
QUOTES DE CONSERVACIÓ
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
MULTES I SANCIONS: sancions administratives

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos
que resultin impagats en període voluntari, així com l’exercici de les
funcions pròpies del procediment administratiu de constrenyiment.
b) L’expedició de diligències d’embargament.
c) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i
acreditacions de pagament.
d) La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs,
interessos de demora i costes.
e) La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de
pagament.
f) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats
en l’exercici de les facultats delegades.
g) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos
indeguts.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la
recaptació en període executiu dels ingressos de dret públic.
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QUART: La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estableix fins al
31 de desembre de 2022, prorrogable per reconducció tàcita, per períodes
consecutius de quatre anys, la qual es produirà, llevat que qualsevol
d’ambdues administracions acordin deixar sense efecte l’esmentada delegació,
el que haurà de notificar-se amb una antelació mínima de tres mesos.
CINQUÈ: La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que
contempla el present acord, comportarà una compensació econòmica que
consistirà en el pagament dels imports especificats a l’article 5 de l’Ordenança
Fiscal reguladora de les taxes per la prestació de serveis encomanats a BASE Gestió d’Ingressos.
SISÈ: Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de
Tarragona s’atendrà a la normativa general aplicable, això com a la normativa
interna dictada per aquesta, en virtut de les seves pròpies facultats
d’autoorganització, per a la gestió dels serveis atribuïts.
SETÈ: Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que,
per la seva part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida.
VUITÈ: Facultar el Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Gandesa per la
formalització d’aquells documents que siguin necessaris per a l’execució i
desenvolupament del present acord.
15) Aprovació si s’escau, del conveni de col·laboració a formalitzar amb
el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), i
els Ajuntaments del Pinell de Brai i Gandesa, per a la direcció tècnica
dels treballs de prevenció i gestió d’incendis forestals a les Serres de
Pàndols i Cavalls.
Vist el conveni de col·laboració de referència, per a la direcció tècnica dels
treballs de prevenció i gestió d’incendis forestals a les Serres de Pàndols i
Cavalls, subvencionat per la Diputació de Tarragona a través de l’obra Social
“La Caixa”;
Atès que mitjançant aquest conveni l’Ajuntament es compromet a autoritzar els
treballs forestals en les parcel·les de titularitat municipal, assumir el 50 per
100 del cost de la direcció tècnica que realitzarà COPATE, mitjançant el tècnic
Sr. Guillem Argelich, facilitar a la Brigada les eines i estris necessaris i un
espai per a dipositar-los i fer difusió de les actuacions realitzades a través dels
mitjans municipals;
Feta avinent la proposta de l’Alcaldia-Presidència al Ple de la Corporació, en el
sentit d’aprovar el conveni esmentat;
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L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar amb el Consorci de
Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), i els Ajuntaments del
Pinell de Brai i Gandesa, per a la direcció tècnica dels treballs de prevenció i
gestió d’incendis forestals a les Serres de Pàndols i Cavalls.
SEGON: Facultar el Sr. Alcalde-President quan en dret sigui necessari per a
l’executivitat del present acord.
TERCER:
Donar trasllat del present acord al Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), per al seu coneixement i als
efectes escaients.
16)
Sol·licitud de “Nedgia Catalunya, S.A.” de llicència municipal
d’ocupació temporal de la finca municipal situada al Polígon Industrial “la
Plana” de Gandesa, Zona d’Equipaments, per ampliació del dipòsit de
GNL actualment existent.
A instancia de la societat “Gas Natural Distribución SDG, S.A” (actualment
“Nedgia Catalunya, S.A.”), el Ple de la Corporació Municipal en sessió
ordinària de data 29 de setembre de 2016, va atorgar a dita societat, llicència
municipal per ocupar temporalment i a precari, una porció de terreny de 480
m2 de superfície de la parcel·la de titularitat municipal situada al polígon
Industrial “la Plana”, 28, Zona d’Equipaments, al TM de Gandesa, amb
referència cadastral núm. 5680801BF8458B0001JH, amb una planta satèl·lit
de gas natural liquat, en MOP 400 m,
integrada per un tanc
d’emmagatzematge de 10 m3 de GNL, en posició horitzontal, unitat de
descàrrega de cisternes, mòdul de regasificació, regulació, mesura,
odorització i sistemes auxiliars, amb sortida de gas natural liquat a 1,7 bar de
pressió.
Dita llicència té una vigència 5 anys, a comptar a partir del dia 1 d’octubre de
2016, origina al seu titular una situació de possessió precària essencialment
revocable per part de l’Ajuntament per raons d’interès públic, i sense dret a
indemnització i dona lloc a la percepció per part de l’Ajuntament de les taxes
establertes a les corresponents ordenances fiscals aplicables, sent subjecte
passiu la titular de la llicència.
En data 29/06/2018 la societat “Nedgia Catalunya, S.A.” ha presentat un escrit
a l’Ajuntament en el qual exposa que ha sol·licitat al Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya l’aprovació del projecte executiu
per ampliar la planta de gas natural liquat existent al municipi de Gandesa amb
la col·locació d’un segon tanc o dipòsit d’emmagatzematge de GNL de 30 m3
aproximadament,
que l’ampliació de les instal·lacions existents requereix

60

ampliar l’ocupació de la parcel·la municipal situada al Polígon Industrial “la
Plana”, 28, i sol·licita a l’Ajuntament autorització per ampliar l’ocupació de dita
parcel·la fins a 915 m2 en total, aproximadament, pel major temps que sigui
possible.
La petició ve motivada per un augment substancial de demanda de gas per
part dels veïns de la població, amb peticions de noves escomeses, la qual
cosa ha comportat que el primer dipòsit instal·lat esdevingui insuficient en quan
a capacitat i s’ha de reposar massa sovint, amb el consegüent transport
perillós de gas amb camions per assegurar el servei.
Dels antecedents obrants a l’expedient de la seva raó es constata que “Nedgia
Catalunya, S.A.” és titular d’una autorització administrativa per a distribuir gas
natural al TM de Gandesa i que els Serveis Territorials del Departament
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya tramiten a instància
de dita societat, l’autorització administrativa i l’aprovació del projecte executiu
de modificació de capacitat d’emmagatzematge i cabal de subministrament de
la planta satèl·lit de GNL i de la capacitat de transport de la xarxa de distribució
al terme municipal de Gandesa, amb la instal·lació d’un nou dipòsit de 29 m3 i
l’ampliació de la instal·lació, i un cabdal a subministrar que passaria de 111
m3 (n)h a 398 m3 (n) h. segons projecte amb referència
GDP125141000175709, d’abril de 2018, addenda 2 i separata de l’addenda 2
(Exp. I0617/002/16).
La parcel·la municipal objecte d’ocupació està situada en sòl urbà, i segons les
Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa està qualificada com a zona
d’equipaments (Clau E). D’altra part, l’Inventari de Béns Municipals qualifica
dita parcel·la com a bé de domini públic, adscrita a ús públic-servei públic.
La destinació pròpia dels béns de domini públic és la seva utilització per a l’ús
general o per a la prestació de serveis públics. No obstant això, aquests béns
poden ser objecte d’altres utilitzacions, sempre que no contradiguin els
interessos generals.
La utilització dels béns de domini públic pot adoptar entre d’altres, la modalitat
d’ús privatiu, constituït per l’ocupació directa o immediata d’una porció del
domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per part dels altres
interessats. L’ús privatiu que no comporta la transformació o la modificació del
domini públic resta subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal
que origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic.
Atès que la instal·lació d’un segon dipòsit de gas de GNL de 29 m3 de
capacitat garantirà el subministrament i la distribució de gas a la població fins
que sigui possible la connexió a gasoducte;
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Vistos els articles 53 a 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, 218 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya i concordants;
En ús de les atribucions previstes a l’article 21.1q) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en matèria d’atorgament de
llicències, delegades per l’Alcaldia en favor del Ple de la Corporació Municipal;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Atorgar a la societat “Nedgia Catalunya, S.A.”, amb CIF núm. A08015497, llicència municipal per a ocupar temporalment i a precari una altra
porció de terreny de 439 m2 de superfície, que sumats als 480 m2 que ja
tenen autoritzats per acord del Ple de 29/09/2016, dóna un total de 919,00
m2 de superfície, de la parcel·la de titularitat municipal situada al Polígon
Industrial “la Plana”, 28, Zona d’Equipaments, TM de Gandesa,
amb
referència cadastral núm. 5680801BF8458B0001JH, amb un segon tanc o
dipòsit de gas de 29 m3 de capacitat en posició horitzontal, els seus elements
auxiliars i la zona de seguretat corresponent, amb motiu de l’ampliació de
cabdal de gas previst de subministrar a Gandesa, el qual passarà de 111 m3
(n)h a 398 m3(n) h , amb les condicions següents:
1. La present llicència d’ocupació temporal té una vigència de cinc (5) anys,
a comptar a partir del dia 1 de novembre de 2018.
2. La present llicència d’ocupació temporal origina al seu titular una situació
de possessió precària essencialment revocable per part de l’Ajuntament,
per raons d’interès públic i sense dret a indemnització
3. L’ocupació temporal de la parcel·la descrita donarà lloc a la percepció
per part de l’Ajuntament de les taxes establertes a les corresponents
ordenances fiscals municipals aplicables, sense subjecte passiu la
titular de la present llicència.

4. Abans d’efectuar l’ocupació s’haurà d’obtenir prèviament l’autorització
administrativa i l’aprovació del projecte executiu de modificació de
capacitat d’emmagatzematge i cabal de subministrament de la planta
satèl·lit de gas natural,
per part del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya i donar compliment a les
condicions que s’hi estableixin.
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5. Abans de l’ocupació s’haurà de sol·licitar als Serveis Tècnics que
formulin el replanteig de la superfície a ocupar.
6. La present llicència d’ocupació temporal és independent de la primera
llicència d’ocupació temporal atorgada pel Ple en data 29/09/2016, la
qual continua vigent fins el 28/09/2021, amb les condicions que consten
a la mateixa llicència.
SEGON: Determinar que la present llicència s’atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici del de tercers i pot ser invocada per excloure o
disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els
beneficiaris en l’exercici de les seves activitats.
17) Aprovació si s‘escau, del conveni a formalitzar amb la Diputació de
Tarragona per l’encàrrec de gestió i delegació de competències a favor
d’aquesta darrera, per a l’execució de l’operació “Xarxa de calor de
proximitat”, inclosa en el P.O. FEDER Catalunya 2014-2020, Eix 4.
El Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia Sostenible i el Clima és una
iniciativa de la Unió Europea que neix com a instrument clau per implicar els
governs locals en la lluita contra el canvi climàtic.
La Diputació es va adherir al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, per acord del Ple
de data 27 de setembre de 2013, assumint els seus compromisos com a
Entitat Coordinadora Territorial del Pacte a les comarques de Tarragona i
Terres de l’Ebre. Aquest compromís comporta la funció de promoure l’adhesió
dels municipis del seu territori al programa amb la voluntat de què assumeixin
l’objectiu de reduir les seves emissions de diòxid de carboni, l’estalvi energètic
i el foment de les energies renovables, en un primer terme en l’horitzó 2020 i,
a partir de la nova orientació del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’energia i el
Clima, d’octubre de 2015, en l’horitzó 2030.
L’Ajuntament de Gandesa forma part del programa del Pacte d’Alcaldes i
Alcaldesses,
assumint els compromisos inherents en el mateix,
i
específicament per a redactar i aprovar el Pla d’Acció d’Energia Sostenible,
destinat a reduir les emissions de gasos efecte hivernacle, l’estalvi energètic i
la implantació d’energies renovables en el municipi.
Dins el marc de l’economia baixa en carboni, relacionada amb la gestió
sostenible dels boscos i la prevenció d’incendis forestals, la Diputació de
Tarragona ha iniciat un programa que permeti el finançament d’actuacions
derivades dels Plans d’Acció d’Energia Sostenible. Aquest programa preveu la
recerca de finançament de programes europeus, estatals i autonòmics, a la
vegada que inclou el compromís de la pròpia Diputació de portar a terme
accions de foment destinades a assolir els compromisos del Pacte. En aquest
marc es desenvolupa el “Programa de suport a les instal·lacions de calderes i
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xarxes de calor de biomassa en equipaments municipals 2015-2020”. Amb
aquest programa es vol impulsar la mobilització de la biomassa forestal local
mitjançant el seu ús en les instal·lacions de calderes i xarxes de calor en
equipaments municipals a les comarques del Camp de Tarragona i de les
Terres de l’Ebre.
L’esmentat programa preveu el “Projecte Xarxa de calor de proximitat” com a
primera fase i prova pilot. Aquest projecte es va presentar a la convocatòria al
Programa Operatiu FEDER Catalunya Eix 4, convocada pel Departament de
Governació,
Administracions Públiques i Habitatge,
Direcció General
d’Administració Local per Ordre GAH/45/2016, de 7 de març (DOGC 7078, de
14/03/2016).
L’Ajuntament de Gandesa, va sol·licitar incorporar-se a l’operació “Xarxa de
calor de proximitat de la Diputació de Tarragona”, al complir els requisits
establerts per a la participació mitjançant acord de data 2 de juny de 2016.
Per Resolució del Departament de Governació, GAH/1214/2017, de 26 de
maig (DOGC 7381) es van seleccionar les operacions que es beneficiaven del
Programa Operatiu FEDER Catalunya. Entre els projectes seleccionats s’hi
inclou el “Projecte Xarxa de calor de proximitat” de la Diputació de Tarragona.
Per acord de data 9 de juny de 2017 la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona va acceptar definitivament la subvenció.
Atès que l’Ajuntament de Gandesa, amb la finalitat d’habilitar legalment a la
Diputació de Tarragona per a l’execució de l’Operació “Xarxa de Calor de
Proximitat”, que es concreta en la redacció del projecte executiu, dinamització
de les energies renovables i la realització de les instal·lacions previstes als
edificis municipals de la Biblioteca Municipal, Llar d’Infants Gandesa i Escola
Puig Cavaller, ha de formalitzar un conveni d’encàrrec de gestió i delegació
de competències a favor de la Diputació de Tarragona;
Vista la proposta de conveni tramesa a tal efecte per la Diputació de Tarragona;
Feta avinent la proposta de l’Alcaldia-Presidència al Ple de la Corporació
Municipal en el sentit d’aprovar dit conveni, el qual en seu annex 1 estableix
que el pressupost de l’actuació és de 196.042,85€ IVA inclòs, i en l’annex 2 es
preveu el pla de finançament en els termes següents:
Pressupost
196.042,85€

FEDER
81.009,44€

DIPUTACIÓ
57.516,70€

AJUNTAMENT
57.516,71€

En ús de les competències conferides per l’article 66.2 de Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya i concordants;
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L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i
l’Ajuntament de Gandesa que regula les condicions que han de regir la
redacció dels projectes executius, la contractació i execució de les obres, el
cofinançament i el funcionament i manteniment de la instal·lació.
SEGON: Delegar la competència per la contractació del servei de redacció
dels projectes executius i del contracte d’obra per la “Instal·lació de la xarxa de
calor a Gandesa” i encarregar les gestions necessàries per la realització dels
projectes executius, l’execució de les obres i la posada en marxa de les
instal·lacions (formen part del Projecte Xarxa de calor de proximitat”,
seleccionat per Resolució del Departament de Governació, GAH/1214/2017,
de 26 de maig (DOGC 7381), del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de
Catalunya).
TERCER: 1. Autoritzar la despesa anual per l’exercici 2018, que és 1.675,25€
amb càrrec a la partida núm. 6.62.627.01/151 de l’estat de despeses del
Pressupost Municipal per a l’exercici 2018.
2. Assumir el compromís de què prèviament a l’aprovació de l’expedient de
contractació, l’Ajuntament acreditarà la disponibilitat de la despesa que
cofinançarà l’actuació d’Instal·lació de la xarxa de calor a Gandesa” en els
exercicis pressupostaris que corresponguin, d’acord amb els annexos 1 i 2 del
conveni aprovat, mitjançant certificat d’existència de crèdit pressupostari
expedit per Secretaria-Intervenció.
QUART: Assumir el compromís d’abonar a la Diputació de Tarragona les
aportacions indicades, i en la forma establerta en el conveni i els seus annexos
1 i 2 , respectivament.
CINQUÈ: Determinar que la delegació de competència i l’encàrrec de gestió
estarà vigent durant tot el període d’execució, finalització i operativitat de les
actuacions objecte de cofinançament, i durant tot el termini necessari per a la
justificació de la subvenció, per tant, serà vigent d’acord amb el que recull la
convocatòria del PO FEDER Catalunya 2014-2020, segons el previst a l’Ordre
GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per
seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament del
PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.
SISÈ: Posar a disposició de la Diputació de Tarragona, lliure de càrregues i
gravàmens, els terrenys i instal·lacions necessaris per l’execució de l’obra.
SETÈ: Facultar el Sr. Alcalde-President quant en dret sigui necessari per a
l’executivitat del present acord, i especialment, per a la signatura del conveni
aprovat.
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VUITÈ: Donar trasllat del present acord a la Diputació de Tarragona, per al
seu coneixement i als efectes escaients.
19) Sol·licitud de la Junta Directiva del Centre d’Estudis de la Batalla de
l’Ebre, de canvi d’ubicació del Col·legi Electoral situat a les Escoles
Velles.
Vista la sol·licitud de 19/04/2018 de la Junta Directiva del Centre d’Estudis de la
Batalla de l’Ebre, de canvi d’ubicació de les Meses Electorals situades les
Escoles Velles on hi té la seu, per les molèsties i despeses que es generen al
desmuntar i muntar de nou les exposicions que s’han de retirar quan hi han
comicis electorals, per la manca d’accessos adequats per a les persones amb
dificultats de mobilitat, pel tancament del centre els dies previs i posteriors als
comicis, obligació de desconnexió d’alarmes, etc.
Feta avinent la proposta del Sr. Alcalde al Ple de la Corporació Municipal en el
sentit de traslladar les Meses Electorals del Districte 1, Secció 1 al Casal de
Joventut, c. Enric Granados, 1 de Gandesa, per tractar-se d’un edifici reformat
recentment, cèntric i amb bona accessibilitat.
De conformitat amb el que estableix l’article 24 de la Llei 5/1985, de 19 de
juny, Orgànica del Règim Electoral General;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Proposar a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral
que el Col·legi Electoral del Districte 1, Secció 1, Meses A i B,
situat
actualment a l’edifici de l’Escoles Velles, av. Catalunya 5-7 es traslladi
al
Casal de Joventut, c. Enric Granados, 1, de Gandesa
SEGON: Donar trasllat del present acord a la Delegació Provincial de l’Oficina
del Cens Electoral de Tarragona, per al seu coneixement i als efectes
escaients.
19) Sol·licitud de l’associació “Ateneu Popular la Pastora”, de cessió
d’ús temporal de l’immoble de titularitat municipal situat al c. la Rosa, 1
de Gandesa.

Vista la sol·licitud de l’Associació “Ateneu Popular la Pastora”, de cessió d’ús
temporal de l’immoble de titularitat municipal situat al c. la Rosa, 1 de
Gandesa, a fi de destinar-lo a activitats culturals i de lleure;
Feta avinent la proposta del Sr. Alcalde al Ple de la Corporació Municipal en el
sentit d’accedir a la petició de dita associació, previ informe dels Serveis
Tècnics Municipals que determini quines actuacions s’han de fer a l’immoble
esmentat per a què tingui unes condicions adequades d’ús;
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De conformitat amb el que estableix l’article 75 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals i
disposicions concordants;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR amb l’abstenció del Regidor Municipal
Sr. Carlos Ruiz Félez (Grup Mpal. del Partit Popular):
PRIMER: Incoar expedient administratiu per a cedir en precari a l'Associació
Ateneu Popular la Pastora", l'ús de l'immoble emplaçat al c. de la Rosa, núm.
1, de Gandesa, de titularitat municipal, a fi de destinar-lo a activitats culturals i
de lleure.
SEGON: Sotmetre l'esmentat acord a exposició pública durant un termini de
quinze (15) dies, durant el qual es podran presentar davant del Ple de la
Corporació Municipal les reclamacions o al·legacions que es considerin
convenients.
20) Aprovació provisional si s’escau, de la modificació del Reglament
d’ús del Viver d’Empreses i Centre Empresarial de Gandesa.
L’Ajuntament Ple va acordar deixar aquest assumpte damunt la taula a fi de
consensuar abans la proposta de modificació.
Assumptes de Personal:
21) Determinació de les retribucions a percebre el personal municipal
durant l’exercici 2018.
La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2018, estableix en el seu article 18 que les retribucions del personal al servei
del sector públic no podran experimentar un increment global superior a l’1,5
per 100 respecte a les vigents a 31 de desembre de 2017, en termes
d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que respecta a
efectius de personal com a la seva antiguitat. A més de l’anterior, si el PIB a
preus constants en 2017 arribés o superés el 3,1 per 100, s’afegiria, amb
efectes de l’1 de juliol de 2018, un altre 0,25 per 100 d’increment salarial.
Considerant que aquest precepte és aplicable a les Corporacions Locals i és de
caràcter bàsic;
L’AJUNTAMENT PLE, VA ACORDAR PER UNANIMITAT:
PRIMER: Amb efectes de l’1 de gener de 2018, Incrementar les retribucions
del personal funcionari i laboral municipal respecte les vigents a 31 de
desembre de 2017, en termes establerts a la Llei 6/2018, de 3 de juliol de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018.
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SEGON: Amb efectes de l’1 de gener de 2018, fer extensiu al Sr. Alcalde,
Carles Luz Muñoz i la 2a. Tinent d’Alcalde i Tresorera, Sra. Ma. Teresa Aubà
Bases, l’increment aplicat a les retribucions del personal funcionari i laboral
municipal segons la Llei 6/2018, de 3 de juliol, abans esmentada.
Assumptes diversos:
22) Assumptes de l’Alcaldia-Presidència.
No n’hi varen haver.
PREGS I PREGUNTES:
No n’hi varen haver.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar per
finalitzada la sessió a les 23:55 h de la data al començament assenyalada.
De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, trenta d’octubre de dos mil divuit.
Vist i plau;
L’ALCALDE-PRESIDENT,

Carles Luz Muñoz.
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LA SECRETÀRIA,

